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Abstract 

In recent years the failures in the exchange of information between different parts of a highly 

specialized social services sector has been increasingly criticized. Criticism that has pointed out the 

dangers of these shortcomings within this highly specialized sector. One main characteristic of 

specialized social services is that the profession's domain is divided into one or more social service 

authorities and one or more treatment units.  

This study aims to show the integrative processes that exist within the specialized social services 

sector and points out the importance that they have. Further this study will show what factors are 

influencing these integrative processes.  

The concept of integrative processes describes in general the interaction between different actors, 

actors that seek collaboration in order to achieve common goals. The work focuses on integrative 

processes within a highly specialized social services sector which occur during the initiation and 

implementation of home-based treatment programs. Programs targeted at children and young people 

who are no older than 17 years and were carried out by the social services' own treatment resources. 

The reason for this is the high incidence of integrative processes in this phase of work which therefore 

enables a comprehensive examination of these interactions. 

The empirical material in this study is made up partly of documents such as operation plans and 

semi-standardized research interviews. The analysis of the data is carried out within a theoretical 

framework consisting of a coupling of the Domain Theory and New Institutionalism Organization 

Theory. The final discussion points out the factors that reinforce a positive impact on integrative 

processes and their application in the initiation and evaluation of home-based treatment programs. 

 

Keywords:  Collaboration, Specialized Social Services, Communication in organizations, Domain 
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1 Inledning 

1.1 En familj i mötet med socialtjänsten - en fiktiv berättelse som förord 

En familj med en far, en mor och två barn bor i en kommun med cirka 27 000 invånare. 

Föräldrarna har ett arbete inom industrin och handeln och barnen går i grundskolan. Familjen har ett 

liv som ”rullar på”, vardagen fungerar för det mesta. Några få dagar om året kan fadern inte gå till 

arbetet efter att han har druckit för mycket alkohol hemma hos sin bror. Brodern är ensamstående 

sjukpensionär, han har ett alkoholmissbruk och familjens far vill inte tacka nej när det bjuds på 

alkohol.  

Modern i familjen blir rädd när hennes make kommer hem och är berusad. Hon drar sig undan och 

går till sin syster där hon sover. När modern inte har sovit hemma har barnen kommit för sent till 

skolan eller de lämnar hemmet utan att tvätta sig och utan att äta frukost. Men ändå rullar det på, 

vardagen fungerar för det mesta. 

En dag blir moderns syster allvarlig sjuk och hon behöver praktisk hjälp och stöd. Modern i 

familjen går hem till sin syster efter arbetet för att hjälpa till. Livet i familjen kommer i obalans, fadern 

i familjen är hos sin bror flera dagar i veckan och kommer hem berusad. Barnen berättar i skolan om 

situationen hemma och skolan lämnar en orosanmälan till socialtjänsten i kommunen.  

En socialsekreterare i socialtjänstens utredningsgrupp utreder barnens situation och behov. När 

utredningen är klar fattar socialsekreterarens chef beslut om att familjen har ett behov av insatser som 

stabiliserar situationen kring barnen. I ett gemensamt möte med utrednings- och behandlingsenheten 

och föräldrarna i familjen föreslår den utredande socialsekreteraren en stabiliserande insats hemma hos 

familjen. Föräldrarna ger sitt samtycke till en sådan insats. 

Efter två veckor får föräldrarna en kallelse till samarbetssamtal på socialtjänstens 

behandlingsenhet. Föräldrarna är förvånade. De ringer till socialsekreteraren som har fattat beslut om 

familjebehandling. Socialsekreteraren förklarar att utredning och behandling utförs av två olika 

enheter inom socialtjänsten och att ansvaret för utförandet av behandlingsinsatser ligger hos 

kollegorna på behandlingsenheten. Utredaren berättar också att behandlingsenheten kommer att skriva 

en genomförandeplan där det står hur insatsen ska utföras konkret. Föräldrarna vill inte gå på 

samarbetssamtal hos socialtjänsten. Deras förväntning hade varit att få hjälp genom en 

behandlingsinsats i deras hem. De tackar nej till insatsen som erbjuds från socialtjänstens 

behandlingsenhet. 

Berättelsen om den fiktiva familjen beskriver ett fenomen som personer med ett stödbehov kan 

uppleva i kontakt med en socialtjänst i Sverige idag. Förmodligen skulle familjen, främst föräldrarna, 

använda ord som frustration, hjälplöshet, maktlöshet och kanske visa ilska för att beskriva sina känslor 

i samband med socialtjänstens bemötande. Kanske skulle de även uttrycka en uppfattning om att 

socialtjänstens olika delar inte arbetar hand i hand, att de olika personerna i organisationen inte riktigt 

pratar med varandra.  
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Den fiktiva och stiliserade berättelsen om familjen är en bild som förekommer i diskursen om hur 

socialtjänsten bemöter personer med stödbehov och i diskursen formuleras ett missnöje med 

socialtjänsten. Diskursen förs av olika aktörer och på olika arenor: till exempel i sociala medier som 

Facebook och Twitter, som inslag i tv- och radioprogram, i tidningsartiklar och inom politiken. Den 

förs av socialsekreterare, personer med stödbehov, politiker, kyrkliga representanter, journalister med 

mera. Missnöjet med socialtjänstens arbete konkretiseras i kritik som syftar på att anställda i 

socialtjänsten inte utför sina arbetsuppgifter av olika anledningar. Till det kopplas även att det 

förekommer bristande kommunikation mellan de olika enheterna inom socialtjänsten eller med aktörer 

som ligger utanför socialtjänstens organisation till exempel polismyndigheten, hälso- och sjukvården 

och skolan.  

Jag följer den diskursen utifrån mitt perspektiv som samordnare inom en omsorgs- och 

socialförvaltning. En av mina arbetsuppgifter är att koordinera förvaltningens egna resurser och 

externa resurser så att en persons stödbehov blir tillgodosett utifrån behovsbeskrivningen av en 

utredande socialsekreterare. Den ovan beskrivna diskursen om missnöjet med socialtjänstens arbete 

har tillsammans med mina egna erfarenheter och reflektioner mynnat ut i ett intresse att belysa 

interaktionen mellan socialtjänstens olika enheter och mellan socialtjänsten och dess organisatoriska 

omgivning närmare.   

Utifrån den ovan beskriven utgångssituationen vill det föreliggande arbetet belysa vilka 

organisationsinterna interaktioner det förekommer inom socialtjänsten och vilka olika faktorer det kan 

finnas som påverkar hur den kommunikationen uppstår och genomförs. Syftet med det är att kunna 

bidra med kunskap som kan leda till att sättet hur socialtjänsten tillgodoser de behov som utsatta 

människor har kan förbättras. En fördjupad introdukton av arbetets syfte genomförs under punkt 5 

Syfte, forskningsfrågan och frågeställningar efter att ramen för socialtjänstens arbete i dagens 

samhälle har introducerats.  

2 Arbetets disposition 

I kommande avsnittet ges en överblick över historiska och sociologiska utvecklingar i samhället. 

Utifrån den ska en plattform för formuleringen av arbetets syfte och frågeställningar skapas i avsnitt 5. 

I avsnitt 6 introduceras de teoretiska utgångspunkterna ur organisationsteorin samt den tidigare 

forskningen som gemensamt ger en referensram för arbetets analytiska del och slutdiskussionen. 

Metoderna för insamlingen av empiriska data och en beskrivning av genomförandet av arbetets studie 

redovisas i kapitel 7 och kapitel 8 innehåller de resultat som generades ur dem.  

Analysen av resultaten ur det empiriska materialet i kapitel 9 inleds med en kort återkoppling till 

arbetets teoretiska referensram. Slutligen, i kapitel 10, förs en diskussion om de svar och slutsatser 

som framkommit i arbetet. 
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3 Socialtjänsten i möte med personer med stödbehov 

3.1 En avgränsning till öppenvårdsinsatser för barn och ungdomar upp till 18 

år enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen 

I det föreliggande arbetet fokuseras på öppenvårdsinsatser som inriktar sig till barn och ungdomar, 

alltså personer som inte har fyllt 18 år.  

Öppenvårdsinsatser 

Öppenvårdsinsatser innebär att barnet eller ungdomen kan bo kvar och behandlas i sin hemmiljö, 

oftast tillsammans med andra familjemedlemmar. Behandlingen kan även utföras i behandlings-

verksamhetens lokaler, i skolan etc. För uppsatsens syfte är dock det väsentligt att 

öppenvårdsinsatserna utförs av socialtjänstens egen behandlingsenhet. Det är en förutsättning för att 

kunna observera och undersöka förekommande interaktioner mellan olika verksamheter inom en 

socialtjänst samt mellan socialtjänsten och dess omgivning. 

Barn och ungdomar 

Utifrån ett preventivt syfte prioriteras barn och ungdomar i socialtjänstens arbete. Genom tidiga 

insatser ska skadlig påverkan av barns och ungdomars utveckling förhindras, minskas eller 

kompenseras (Johansson, 2012) så att utsatta barn och ungdomar inte utvecklar eller manifesterar en 

destruktiv livsstil i framtiden. Av den beskrivna prioriteringen i socialtjänstens arbete följer att 

socialtjänsten beviljar fler insatser för barn och ungdomar och deras familjer än för vuxna vilket 

genererar ett större behov av interaktioner och blir så ett intressant forskningsfält för arbetet.  

3.2 Organisatoriska ramar – specialisering inom socialtjänsten  

En uppdelning av arbetsuppgifterna inom socialtjänsten är den dominerande organisationsformen 

bland socialtjänsterna i Sverige. 2010 hade 270 av 290 kommuner en specialiserad organisationsform 

för socialtjänsten, vilket betyder att arbetet utförs av minst en utredningsenhet och en eller flera be-

handlingsenheter. I vissa fall finns olika utrednings- och behandlingsenheter inriktade mot olika 

målgrupper antingen utifrån ålder eller utifrån utgångsproblematik. De andra 20 kommunerna hade 

2010 en integrerad organisationsform och här utförs både utrednings- och behandlingsarbete av 

samma enhet inom socialtjänsten. Enligt Perlinski (2010) används en sådan organisationsform enbart i 

så kallade glesbygdskommuner. En socialtjänst med en integrerad organisationsform bär följande 

kännetecken: 

 Lågt behov av interna samverkansrutiner på grund av ett mindre antal verksamheter inom 

socialtjänsten 

 Behov av spetskompetens tillgodoses genom spontan organisering inom personalgruppen  

 Långtgående delegationsordning som innebär ett större beslutsutrymme på operativa nivån 

 Klientarbetet bygger på en långtgående professionell autonomi 

(Perlinski, 2010, s. 33) 
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Socialtjänster med en specialiserad organisationsform präglas, så Perlinski (2010), av följande 

faktorer: 

 Formaliserade kontakter mellan olika avdelningar 

 Socialtjänstens tyngdpunkt ligger hos myndighetsutövningen 

 Delegationsordningen begränsar socialarbetarens kontakter med klienter 

 Klientarbetet har en svag professionell styrning utan styrs av myndighetsinterna föreskrifter och 

direktiv 

 Arbetsledningen har som funktion att upprätthålla gränsdragningar inom organisationen och att 

upprätta samarbete över formella gränser 

(Perlinski, 2010, s. 33) 

 

Specialisering och integrering är abstrakta, organisationsteoretiska begrepp som beskriver de 

yttersta motpolerna på ett kontinuum där olika blandformer är möjliga och kan existera inom samma 

socialtjänst. En jämförelse med socialtjänster i andra länder visar att den specialiserande 

organiseringen inte är något unikt och att det fenomenet präglar de flesta socialtjänster och dess 

internationella motsvarigheter (Grell, Naer & Blom, 2013, s. 213).  

3.3 Olika förklaringsansatser för specialisering som utbredd 

organisationsform  

Specialisering som förhärskande organisationsform inom socialtjänsten är nationellt och 

internationellt sett ett faktum som resulterar ur olika parallella utvecklingslinjer. Följande avsnitt visar 

några förklaringsansatser ur ett sociologiskt perspektiv. 

Industrialism – Modernism – Postmodernism: en översikt av hur risksamhället har blivit socialtjänstens 

arbetsfält 

Orsakerna till specialiseringen inom socialtjänsten är bara en av många följder i en historisk 

utveckling som går tillbaka till den industriella revolutionen under 1800-talet där ångmaskinen och det 

moderna samhället hade sin uppkomst. Den polska sociologen Sztompka sammanfattar sin förståelse 

av det moderna samhället på följande sätt: 

”Modernitet”, ett mångfaldigt komplex av sociala, politiska, ekonomiska, kulturella och mentala 

omvandlingar i västvärlden från femtonhundratalet och framåt, vilka når sin höjdpunkt under arton- och 

nittonhundratalen. Den innefattar processer av industrialisering, urbanisering, rationalisering, 

byråkratisering, demokratisering, kapitalismens uppkomst, individualismens utbredning, bejakandet av 

förnuft och vetenskap och många andra processer (Sztompka, 1993, s. 129). 

 

Ulrich Beck, en tysk sociolog, beskriver denna utveckling som människornas strävan efter en 

avgränsning mot traditioner och religion samtidigt som människan kunde skydda sig mer och mer mot 

naturens krafter och utsatthet (Beck, 1986, s.15).  Som ett annat element i det moderna samhället ser 

Beck att arbets- och familjelivet skiljs åt och att arbetet går över till fabriker och massproduktion 

(1986, s. 118).  

Globala kriser och tekniska katastrofer (till exempel explosionen i kärnkraftverket i Tschernobyl) 

inledde en ombrytningsprocess från det moderna till det postmoderna samhället. Ur ett sociologiskt 
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perspektiv har Beck beskrivit den processen i sin bok Risikogesellschaft: „Risikogesellschaft meinte 

eine Epoche, in der die Schattenseiten des Fortschrittes mehr und mehr die gesellschaftlichen 

Auseinandersetzungen bestimmen“ (Beck, 1986. S. 29f).
1
 

Beck ser att de i det moderna samhället uppnådda framgångarna även har skapat sina egna 

nackdelar vilka - i en växande omfattning - ger upphov till sociala konflikter. En tes som förtydligas 

av den tyska psykologen och sociologen Thomas Rauschenbach. Han ser risksamhället som en 

konstruktion av ett industrisamhälle med en kontinuerligt ökande inre komplexitet som lindar in sig i 

motsägelser. De stora utmaningarna inom risksamhället, så skriver Rauschenbach, är att begränsa och 

förvalta skador samt att minimera risker inför en framtid som inte kan planeras längre 

(Rauschenbach,1992). 

Beck formulerar fyra karakteriserande drag som beskriver risksamhällets kärna: 

 Individualiserade levnadssätt  

 Pluralism av livsstilar och livsepoker  

 Existens av risker 

 Livet i en övergång till det postmoderna samhället 

(Beck, 1986, s. 12) 

Individualiserade levnadssätt 

Utvecklingen till att leva livet på så många olika sätt har sitt ursprung i att de traditionella 

familjestrukturerna mer och mer byts ut mot flexibla samlevnadssätt. Dessutom blir inflytandet av 

släktband, grannskap, bygemenskaper och andra traditionella miljöer mindre och mindre (Beck, 1986, 

s. 206; Heitmeyer, 1992, s. 39). Heitmeyer berör även en annan aspekt som bidrar till att levnadssätten 

individualiseras och siktar här framför allt på de växande utmaningarna för barn och ungdomar i sina 

identitetsutvecklingar. Han anför att föräldrarnas yrkesval idag bara i en betydligt mindre skala kan 

vara en orientering för barnens identitetsutveckling än tidigare på grund av den snabba utvecklingen 

på arbetsmarknaden. En annan trygghetsfaktor som har minskat i betydelse för människor i alla åldrar 

är den religiösa orienteringen vilket blir synligt i ett minskande antal medlemmar i kyrkan eller en 

sekularisering av ritualer som till exempel dopet (Heitmeyer, 1992). 

Pluralism av livsstilar och livsepoker 

Rauschenbach (1992) beskriver - med en glimt i ögat - risksamhällets andra karakteristiska drag 

som ett krav på och en utmaning för individen att gestalta sitt liv på sitt eget planeringskontor. 

Individualiseringen av livsstilar har även en påverkan på den sociala situationen eftersom det har en 

betydelse om en person skapar sig en identitet som fotbollsupporter, fågelfantast eller nynazist 

(Rauschenbach, 1992, s. 41).    

Existens av risker 

De två första karakteristiska dragen som Beck (1986) har formulerat i sin teori om risksamhället vi-

sade övervägande de för människor ökande möjligheterna till egna beslut i livet och 

                                                      
1 Risikogesellschaft (tyska): Risksamhället 
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självförverkligande. Som sista punkt ur Becks beskrivning som är relevant för socialtjänstens 

specialiserade organisationsformer berörs existensen av risker. I samma riktning argumenterar 

Rauschenbach (1992) när han hänvisar till det ständiga kravet på människor att behöva fatta beslut, 

beslut som kan vara avgörande för hela livet. Utan tvivel har det kravet varit aktuellt även i tidigare 

samhällsformer. Skillnaden ligger dock i det faktum att det inte finns lika mycket stödjande 

orienteringar för beslutsprocessen som förut (Rauschenbach, 1992, s. 39). 

Som sammanfattande resumé hänvisas till Berger och Hadril som i risksamhället ser en 

”paradoxales Doppelgesicht” (1990, s. 319): risksamhället levererar en enorm ökning av optioner och 

möjligheter – samtidigt bidrar det till en upplösning av traditionella sociala konstruktioner. Det gör att 

varje beslut som fattas innebär en stor risk att göra fel, att förlora i olika bemärkelser.  

Den här genomgången har skapat en överblick på den historiska kontexten som är relevant för 

aktörerna inom socialtjänsten som i sitt arbete möter personer med stödbehov. I följande avsnitt 

belyses hur de beskrivna processerna har påverkat socialtjänstens organisationsform och vilka 

konsekvenser det får gällande socialtjänstens konkreta arbete. 

3.4 Socialtjänstens arbete i ett risksamhälle 

Som tidigare nämnts arbetar 270 av 290 svenska socialtjänster utifrån en specialiserad 

organisationsform som blir bland annat synlig i en uppdelning i utrednings- och behandlingsenheter 

(Perlinski, 2010). Utifrån de ovan beskrivna processerna i risksamhället vittnar kommunernas satsning 

på specialisering om en anpassningsprocess till förändrade behov och förutsättningar i det 

postmoderna risksamhället (Axelsson & Axelsson-Bihari, 2013):  

Det handlar framför allt om en åldrande befolkning, växande sociala klyftor, förändringar i 

familjestrukturen, samt olika konsekvenser av migration, globalisering och teknisk utveckling. Dessa 

och andra samhällsförändringar har medfört en ökad komplexitet i behov och efterfrågan av 

välfärdstjänster (Axelsson & Axelsson-Bihari, 2013, s. 17). 

 

Den av Axelsson och Axelsson-Bihari berörda ökande komplexiteten i människors stödbehov har 

varit en drivande kraft i utvecklingen till en ökad professionalisering inom välfärden och i att allt fler 

specialiserade yrkesgrupper är engagerade i produktionen av välfärdstjänster (Axelsson & Axelsson-

Bihari, 2013). Konkret överfört till socialtjänstens arbetsfält betyder det att de personer som 

socialtjänstens aktörer möter i sitt arbete idag har ett allt mer komplext stödbehov jämfört med 

situationen i mitten av 1900-talet.  Olika författare ser i det fenomenet en anledning till att 

socialtjänstens omstrukturering till specialiserade organisationsformer har kommit upp i Sverige sedan 

1980-talet (Grell et al. 2013; Axelsson & Axelsson-Bihari, 2011; Perlinski; 2010; Krebs, 2006).  

3.5 Professionssociologi och socialt arbete 

Inom litteraturen förs en intensiv och kontroversiell diskurs om professionernas uppkomst och ut-

veckling. Detta har lett till att professionssociologin som en sociologisk subspecialitet har växt fram. 

Professionernas uppkomst placeras historiskt i den sena medeltiden där de traditionella professionerna 
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(teologi, juridik och medicin) trädde fram. Detta skedde i samband med att universiteten grundades 

och inom dem formades även fakulteterna där kunskap förmedlades och reglerades (Krebs, 2006). 

Enligt Luhmann (1973) har professionerna bildats som hjälp i ovanliga livssituationer, framför allt 

livskriser, som inträffar i samband med ångest, död och inte hanterbara konflikter (1973, s. 29). Även i 

Sverige kopplades professioner till universiteten som kontrollerades av ledande representanter från 

kyrkan och det kungliga hovet. Genom att de svenska universiteten fick rätten att utse sina egna 

kanslerer år 1852 släpptes den kontrollen gradvis (Svensson & Evetts, 2010, s. 10).  

I medeltiden har parametrarna som definierade en traditionell profession varit överskådliga. Idag är 

den aktuella diskursen om professioner en historia om konflikter och dispyter: 

The definition of profession has been a matter of considerable dispute and disagreement. In the 

sociology literature, a profession has been variously defined in terms of essential properties (…) and 

activities or strategies. The earliest analyses focused on professionalism as a normative value and its 

significance and functions for the stability and civility of social systems (Svensson & Evetts, 2010, s. 

9). 

 

Utifrån professionernas verkan i de sociala systemen anser Luhmann (1973) att det konstrueras en 

definition som tillskriver professionerna en yrkesmoral, en hög status i samhället, vilket ger de 

professionella en situationsrelaterad överlägsenhet och en autonomi i beslutsfattandet.  

Socialt arbete – en profession? 

Frågan om socialt arbete är en profession är sedan mitten av 1960-talet ett frekvent förekommande 

tema inom den professionssociologiska litteraturen. I de diskussionerna speglas socialarbetarnas 

strävan efter en metodisk självbestämmelse över sitt arbetsfält och även efter en höjning av deras 

sociala status. Bland de som inte fullt vill förkasta uppfattningen om att socialt arbete är en profession 

finns från början en konsensus om att socialt arbete bär de för professioner typiska kännetecknen. Det 

som saknas för att kunna beteckna det som en fullständig profession i traditionell bemärkelse är 

avsaknaden av beslutsautonomi, alltså socialarbetarnas möjlighet till att kunna fatta sina 

arbetsrelaterade beslut övervägande utifrån de teorier och modeller de bedömer är relevanta för 

problemlösningen. Krebs (2006) ser att en inskränkning i socialarbetarnas beslutsautonomi utförs av 

chefer och politiker och han föreslår att beteckna socialarbetare som ”semi-professionella” (Krebs, 

2006, s. 2).  

Men även andra, traditionella professioner blir utsatta för en minskning av sina beslutsautonomier. 

Stichweh (2005) hänvisar till exempel till läkare som mer och mer förlorar sin beslutsautonomi. 

Orsakerna, så Stichweh, ligger i det avtagande förtroendet för läkare inom befolkningen och 

läkarkårens påtagliga reglementering genom staten och den mediciniska forskningen. En annan faktor 

för den minskande beslutsautonomin hos läkare ligger i den påtagliga komplexitet av problemen som 

professioner ska lösa och som medför en subspecialisering av professionernas, i det här exemplet läka-

rens, arbete. De uppgifter som professionella traditionellt har kvarstår trots den minskande be-

slutsautonomin. Ur det sammanhanget slutföljer Evetts (2005) att det har tillkommit två andra 
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uppgifter inom de traditionella professionerna. De handlar om att organisera och förmedla kunskap 

samt att samverka i problemlösningsprocesser (Evetts, 2005, s. 130; Krebs 2006, s. 19; Stichweh, 

2005;  Boklund, 1995). Evetts föreslår en underdelning i professioner som organiserar och samordnar 

utbyte av kunskap (organisatorisk profession) och en annan grupp av professioner som bidrar med 

utveckling och användning av kunskap (yrkesmässig profession) (Evetts, 2005, s. 130). Evetts 

argumenterar här alltså i samma riktning som Krebs (2005) och anser att de traditionella kännetecken 

som avgör om det handlar sig om ett yrke eller en profession inte längre är förankrade i det 

postmoderna samhället.  

Frågan om socialt arbete är en profession i en traditionell bemärkelse kan således förnekas. 

Samtidigt är funderingarna över professionstillhörigheten inte lika relevant som det har varit vid den 

tiden när traditionella professioner uppkom och där de säkrade status och makt i samhället. 

Avslutningsvis ska Lennart Svensson (2005) citeras som ger en beskrivning på den aktuella status quo 

inom professions-diskursen: 

In general, it no longer seems important to draw a hard and fast line between professions and 

occupations but, instead to regard both as similar social forms which share many common 

characteristics (...) (Svensson, 2005, s. 9). 

 

Socialt arbetes strukturella påverkan som välfärdsprofession 

Som ovan konstaterats är socialt arbete ingen profession i traditionell bemärkelse samtidigt som 

den traditionella definitionen på professioner ifrågasätts och mjukas upp idag. I det sammanhanget 

behöver ställas frågan var socialt arbete kan placeras i kontexten. Inom svenska 

professionssociologiska diskurser föreslås här begreppet välfärdsprofession (Brante, 2005) vilket anses 

symbolisera socialarbetets innebörd genom:
 2
 

 att kunna identifiera den goda och korrekta livsstilen 

 att leda medborgaren till att internalisera lämpliga normer 

 att lära medborgaren att kunna identifiera felfunktioner i sitt och i andra beteende 

 

(Brante, 2005, s. 94). 

 

Från mitten av 1960-talet visade socialarbetarna en förstärkt delaktighet i debatter som fördes om 

samhälleliga problems orsaker och dess behandling och de fick en stark röst i de diskussionerna 

(Swärd, 2012, s. 16). Socialarbetarnas växande status och betydelse i samhället blev till exempel 

synligt genom högskolereformen år 1977 där socialt arbete blev ett akademiskt ämne och socionom-

examen ett akademiskt avslut (Swärd, 2012, s. 16 ). Ett annat exempel är socialtjänstlagen som trädde 

i kraft 1982 efter en lagstiftningsperiod på 14 år som Oscarsson (2011) ser som ” (…) ett barn av sin 

tid (kursivt i originalet), som ett uttryck för en radikal samhällskritik till vänster om socialdemokratin i 

                                                      
2 Det hänvisas även till Liljegren & Parding: Ändrad styrning av välfärdsprofessioner. Socialvetenskaplig tidskrift nr. 3-4. 

2010). I engelska texter används begreppet ”people-processing professions”. 
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tid begränsad till en femtonårsperiod från slutet av 1960-talet till början av 1980-talet (…)” 

(Oscarsson, 2011, s. 41). 

Med socialtjänstlagen som trädde i kraft 1982 etablerades helhetssynen som en grundprincip i 

socialt arbete. Social utsatthet och normbrytande beteende skulle förklaras och bemötas utifrån ett 

kollektivt perspektiv. Det betyder att orsakerna till en persons stödbehov inte letades i en individuell 

dysfunktion utan i personens utsatthet för negativa faktorer i samhället.  Detta resulterade i en större 

mångfald av sociala tjänster för att kunna bemöta de individuella behoven (Krebs, 2006).  

Neoliberalism och dess påverkan på socialt arbete 

Socialtjänstlagen som kom 1982 blev dock ifrågasatt redan när den trädde i kraft. Förarbetena, som 

tog 14 år, påbörjades när välfärdspolitiken blomstrade men när lagen trädde i kraft år 1982 

begränsades välfärden på grund av minskade skatteintäkter som en följd av globala ekonomiska kriser. 

Samtidigt som de ekonomiska tillgångarna för socialt arbete begränsades av den ekonomiska krisen 

under 1980-talet formades en kritik mot välfärdsstaten och välfärdspolitiken i Sverige som grundade 

sig på olika argument: 

 Socialt arbete i Sverige har lett till att människor blir beroende av bidrag från välfärdssystemet 

 Socialt arbete leder till passivitet 

 Välfärdsprofessionella företräder mer sina egna intressen än de är intresserade av människor med 

stödbehov  

(Brante, 2005, s. 100) 

Meeuwisse (1999) talar här om en kris i Sveriges välfärdsstat, en kris med både ekonomiska och 

ideologiska företecken.  Sverige bevarade sitt välfärdssystem länge och försvarade det mot nya trender 

från USA och England men i slutet av 1980-talet utförde även Sverige en deregulation av marknaden 

och välfärden (Brante, 2005, s. 100) med stora förändringar inom välfärdssektorn.  

Det sociala arbetet började präglas av nyliberala strömningar  

(…) som innebar en borgerlig regering som lyfte fram statlig och kommunal avreglering och 

införandet av ett konkurrens- och marknadstänkande också inom offentlig verksamhet som 

eftersträvade förändringar, ledde fram till nya förutsättningar för kommunal verksamhet som kan 

sammanfattas i begreppen decentralisering, marknadisering och differentiering (…) (Oscarsson, 2011, 

s. 35). 

 

Det abstrakta, organisationsteoretiska perspektivet: Contingency theory 

En möjlig teori för att kunna förstå uppkomsten av den specialiserade organisationsformen inom 

socialtjänsten är den av Lawrence och Lorsch år 1967 presenterade contingency theory (Lawrence & 

Lorsch, 1967). Denna teori handlar om hur producenter av produkter reagerar när behoven av deras 

kunder blir komplexare. Deras empiri stödjer sig på observationen inom den kemiska industrin men 

deras teoretiska modellformuleringar används även inom forskning riktat på det sociala arbetet 

(Axelsson & Axelsson-Bihari, 2013). Transformerad på den ovan beskrivna utvecklingen inom 

Sveriges välfärdssektor under de senaste 50 åren förklarar Lawrence och Lorsch contingency theory 

socialttjänsternas utveckling mot specialiserade organisationsformer som producenternas reaktion på 
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kundernas allt komplexare behov. I sin fortsättning betyder contingency theory även att de olika 

organisationerna samtidigt specialiserar sig på vissa tjänster som erbjuds inom välfärdssektorn. På det 

sättet leder specialiseringen även till en differentiering mellan producenterna och deras antal inom 

välfärdssektorn växer (Lawrence, 1967, s. 13).  

Sammanfattande kommentar 

Utifrån de ovan anförda sammanhangen kan majoritetsställningen av specialiserade organisations-

former inom socialtjänsten betraktas som ett resultat av olika historiska strömningar i samhället. 

Starten till den utvecklingen anses ligga i den industriella revolutionen där människorna bröts ut ur 

sina gamla strukturer. I det av Beck (1986) beskrivna risksamhället är individer idag tvungna att fatta 

många beslut och är byggmästare för sina egna livskoncept. Jämfört med det preindustriella samhället 

betyder det att människor är friare i sina livsval, samtidigt innebär den friheten stora risker för den 

enskilde i fall att det tagna beslutet var fel, att livskonceptet var felkonstruerat. Med de traditionella 

ramarna har även de gamla, privata stödfunktionerna från familjen, släkten, grannskapet etc. fallit bort. 

Personer med stödbehov är beroende av offentligt organiserade stödsystem: välfärdssystemet som 

socialtjänsten med sina professionella hjälpare är en del av. 

Stödbehoven av människor i det postmoderna risksamhället har blivit mångfaldiga. Lagstiftande 

instanser och andra beslutsfattande organ i Sverige har reagerat på de förändringarna genom att skapa 

förutsättningar för en specialisering inom välfärden: I socialtjänstlagen från 1982 har strävan efter 

helhetssynen förankrats och redan tidigare, år 1977, blev socialt arbete ett akademiskt ämne. 

Utifrån professionssociologiskt perspektiv har visats hur socialarbetare utifrån de nya lagliga 

ramarna och utbildningsmöjligheterna har fått möjlighet att höja sin kompetens och status i samhället.  

Samtidigt som statusen av socialt arbetet stärkts och socionomer som en ny välfärdsprofession 

skulle bemöta de mångfaldiga behoven av människor i risksamhället ledde förändrade ekonomiska 

förutsättningar till en neoliberalt inspirerad styrning inom välfärden: decentralisering, marknadisiering 

och differentiering blev tre ledord som i praktiken hade samma målsättning som socialtjänstens 

strävan efter att kunna bemöta mångfaldiga behov: specialisering inom socialtjänsten. Målsättningarna 

grundade sig dock på två motsatta människosyner. För att i förtydligande syfte beskriva skillnaderna 

med en polemisk färgning ser neoliberala företrädare orsakerna till ett stödbehov hos individen och 

därmed ligger ansvaret för att förändra situationen huvudsakligen på individen själv. 

Välfärdsprofessionellas arbete bestäms och präglas fortfarande av värderingar från 

socionomutbildningen och i socialtjänstlagen, och här är helhetssynen på människans stödbehov och 

livssituation fortfarande förhärskande. Det innebär att människors stödbehov ses som en konsekvens 

av olika faktorer ur individens omgivning och således ligger ansvaret huvudsakligen hos samhället 

som behöver förändra eller minska den negativa påverkan på individens liv. 

För socialtjänstens organisationsform och verksamhet resulterar de ovan anförda diskrepanserna i 

spänningar som beskrivs bland annat i texter av Perlinski (2010) och Grell et. al. (2003). För det 
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föreliggande arbetet ska konstateras att både neoliberalism och utvecklingen inom lagstiftningen och 

utbildningsväsen har bidragit på olika sätt till en specialisering inom socialtjänsten.  

Ett intressant, abstrakt organisationsteoretiskt perspektiv på utvecklingen till den övervägande 

specialiseringen inom socialtjänsten ger Lawrence och Lorsch contingency theory. Här står 

organisationen som en aktör i centrum av betraktelsen och bemöter de utmaningar som uppstår genom 

processer i samhället. Socialtjänstens specialisering ses som ett organisatoriskt beteende i form av en 

reaktion: Det finns fler personer med mångfaldiga behov i samhället – alltså behöver socialtjänsten 

specialisera sig för att bemöta de behoven.  

Alla tre ansatserna, Becks risksamhälle, professionssociologin och contingency theory, är olika 

förklaringsansatser till specialisering som utbredd organisationsform inom socialtjänsten.  För 

personer som har ett stödbehov blir här den relevanta frågan: vilka konsekvenser har specialiseringen i 

socialtjänsten för mig? Är det bra eller mindre bra? Den frågan ska belysas i följande avsnitt. 

3.6 Specialiserade organisationsformer inom socialtjänsten och deras risker 

för personer med stödbehov 

Inledningsvis behöver klargöras att specialisering och integrering är två abstrakta begrepp som inte 

förekommer som en renodlad organisationsform i praktiken. Även i små kommuner med bara några få 

socialsekreterare sker en specialisering samtidigt som befolkningsstarka kommuner med en stor verk-

samhetsapparat har integrerande delar i sin organisation (Grell, Ahmadi & Blom, 2013, s. 223; 

Perlinski 2010).  Grell et al. förtydligar här: ”Inom organisationsteori avser specialisering och 

integrering två av de element som konstituerar en organisationsform, det vill säga två av de formella 

faktorer som påverkar hur arbetet utförs, samt vem som utför arbetet” (Grell et al., 2013, s. 225). 

Grell et al. framför vidare att det inte finns bara en optimal organisationsform för alla socialtjänster. 

Snarare är det så att varje kommun behöver hitta en balans mellan specialisering och integrering i 

olika behovssituationer. En uppgift som är oundviklig och eftersträvansvärd för att kunna bemöta 

personer med stödbehov med insatser av hög kvalitet utifrån en kommuns olika förutsättningar (Grell 

et al., 2013, s. 234).  

3.7 Resulterande utmaningar för socialtjänstens arbete 

Utifrån de hittills visade sammanhangen dras som första resumé i arbetet att socialtjänsten behöver 

specialisera sig för att kunna bemöta personer med komplexa stödbehov. Specialiseringskravet har fått 

sitt uttryck i specialiserade organisationsformer där uppgifterna är fördelade på olika verksamheter, till 

exempel utrednings- och olika behandlingsenheter.  

I den organisationsteoretiska litteraturen diskuteras frågan vilka konsekvenser specialiseringen kan 

medföra. Här menas konsekvenserna för yrkeverksamma men framför allt för personer som 

socialtjänsten är till för: personer som av olika anledningar behöver ha stöd i form av insatser från 
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socialtjänsten. Insatser som kan utföras av olika aktörer inom samma socialtjänst eller i samverkan 

med aktörer i socialtjänstens omgivning.  

Det föreliggande arbetet började med en fiktiv berättelse om en familj som kände frustration över 

socialtjänstens agerande och bristande överlämning mellan olika verksamheter. Den fiktiva situationen 

kan stå som ett exempel för negativa konsekvenser en specialiserad organisationsform kan medföra. 

Kvarnström (2008) skriver i en artikel om interprofessionellt samarbete om liknande situationer där 

behandlingsenheter erbjuder insatser utifrån deras aktuella befintliga metoder. Fokusen på människans 

individuella stödbehov som utvecklas ur ett helhetsperspektiv tappas bort (Kvarnström, 2008, s. 193). 

Ur andra källor framgår att människor riskerar ”ramla mellan stolarna” när deras individuella 

stödbehov inte passar in i de målgrupperna specialiserade verksamheter har (Axelsson & Axelsson-

Bihari, 2012, s. 22; Boklund, 1995, s. 2; Johansson, 2013, s. 291). Boklund (1995) sammanfattar i 

inledningen till sin doktorsavhandling sina fynd om vad orsakerna till bristande bemötande ligger i: 

”Tidigare undersökningar visar att det finns problem, oklarheter, ibland en avsaknad av och/eller 

begränsningar i samarbetet mellan olika yrkesgrupper och samordningen av socialtjänstens resurser 

både i Sverige och inom motsvarande funktion i andra länder” (Boklund, 1995, s. 2). 

Även i en artikel av Grell et al. (2013) behandlas vilka konsekvenser organisationsformen har på 

socialtjänstens klientarbete. Grell et al. inriktar sig här på skillnader i värderingar, mål och synen på 

personer socialtjänsten möter i sitt arbete. De skillnaderna, så Grell et al., utgör ett hinder i strävan 

efter att tillgodose behoven socialtjänstens målgrupper har.  

Vidare anförs av Grell et al. att en specialiserad organisation innebär fler administrativa barriärer 

som måste passeras för att få tillgång till stöd och hjälp (2013, s. 229) och att barriärerna medför 

konsekvenser på relationen mellan socialtjänstens anställda och personerna med stödbehov: 

Bärkraftiga relationer mellan socialarbetare och klient ses som en avgörande faktor för framgångsrika 

stöd- och behandlingsinsatser (…). Ovan nämnda avigsidor med organisatorisk specialisering, samt 

faktumet att den ofta medför att fler professionella involveras i ett och samma ärende, har visat sig 

utgöra hinder för utvecklingen av sådana relationer (Grell et al., 2013, s. 229).  

 

Nackdelar som en specialiserad organisationsform bär med sig blir synliga när olika enheter bör 

samverka kring målgruppens stödbehov. Tidigare hade även Axelsson och Axelsson-Bihari (2013), 

Boklund (1995) och Johansson (2013) pekat ut brister i samverkan mellan socialtjänstens olika verk-

samheter som en bidragande faktor för att personer med stödbehov inte bli bemötta av socialtjänsten 

på ett adekvat sätt.   

Samverkan inom socialtjänsten är ett ofta förekommande begrepp inom litteraturen med fokus på 

socialtjänstens funktion och interaktion. Vi närmar oss begreppet med en definition av Grape och 

Ineland (2013) som formulerar samverkans mål avseende hela välfärdssektorn: 

Ett generellt mål med samverkan är att förbättra kvaliteten i välfärdsarbetet genom att flera olika 

aktörer bidrar med kompletterande resurser, kunskaper och kompetenser. Detta ska i sin tur leda till så 

kallade ”synergieffekter”, det vill säga att slutresultatet ska bli bättre än vad respektive organisation 

förmår göra ensam eller seriellt (…).  Samverkan betraktas idag, mer än förut, som en förutsättning 

för att möta människors komplexa behov (Grape & Ineland, 2013, s. 192). 
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Axelsson och Axelsson-Bihari (2013) argumenterar i samma riktning och ser i den 

vidareutvecklingen av den intraorganisatoriska samverkan en nödvändighet för att kunna kompensera 

de negativa konsekvenserna av fragmentisering, uppsplittring av ansvar och minskande helhetssyn i 

socialtjänstens arbete. 

3.8 Vad är samverkan? 

Samverkan och samarbete framställs som viktiga begrepp i strävan efter att minska de negativa 

konsekvenser som är ett resultat av en specialiserad organisationsform. Hittills oklart är dock vad 

begreppen samverkan eller samarbete står för. Här krävs en tydliggörande begreppsdefinition som 

även kommer att bilda en bas för arbetets senare resultatredovisning, analys och diskussion.  

I Axelsson & Axelsson-Bihari litteraturöversikt ”Om Samverkan” från 2013 uppfattas samverkan 

som ett begrepp som används i samband med förändrings- och utvecklingsarbete inom 

välfärdssystemet Om begreppets innebörd skriver de: ”Det enklaste sättet att definiera samverkan är 

att vända på ordet och säga att det handlar om att verka tillsammans, dvs. att uträtta eller åstadkomma 

något gemensamt” (Axelsson & Axelsson-Bihari, 2009, s. 151).  

Boklund (1995) identifierar samverkan som en av fyra samarbetsformer som beskriver de olika 

nivåer av interaktion mellan professionella inom välfärdssektorn. Grell et al. (2013) tar upp Boklunds 

kategorisering och placerar de fyra samarbetsformerna på ett kontinuum där specialisering utgör den 

ena ytterligheten och integrering den andra. Följande bild ska sammanfattningsvis illustrera deras syn 

på samarbete och hur de kopplas till olika intensitetsnivåer gällande interaktion.  

 

 

 

 

 

Figur 1:  Samarbetsnivåer kopplad till olika grader av interaktion (Boklund, 1995, s. 45; Grell et al., 2013, s. 226; Axelsson & Axelsson-

Bihari, 2013, s. 24)  

 

Inte bara hos Grell et al. (2013) och Boklund (1995) förekommer det olika begrepp för de olika 

formerna av samarbete. Axelsson och Axelsson-Bihari (2013) redovisar en rad olika andra svenska 

och engelska beteckningar och begrepp och talar här om en begreppsinflation (Axelsson & Axelsson-

Bihari, 2009, 2013, s. 17). I sina vidare utlägg använder sig Axelsson och Axelsson-Bihari av ordet 

”integration” som ett övergripande begrepp för alla samverkansnivåer. Integrationens verbform ”att 

integrera” står enligt Svenska akademiens ordbok för en företeelse där olikartade delar förs tillsam-

mans. I utvecklingen av en begreppsdefinition för det föreliggande arbetet följs Axelsson och 

Axelsson-Bihari i deras förslag att använda ”integration”, respektive ”att integrera” som ett övergri-

pande begrepp för samverkan. Ordens innebörd beskriver tydligt den motkraft som behövs för att 
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minska de negativa konsekvenserna av specialiserade organisationsformer. När ”integration” betonar 

det interaktiva agerandet mellan två olika aktörer står ”process” för den återkommande strukturen i 

interaktionerna.   Begreppet integrerande processer grundar sig i arbetet på en förståelse som innebär 

att olika aktörer inom socialtjänsten strävar gemensamt efter att kunna tillgodose behoven av utsatta 

människor i samhället. Begreppet integrerande processer kan i arbetet även stå för en gemensam 

strävan av socialtjänsten och en eller flera aktörer i socialtjänstens omgivning, till exempel skolan, 

polisen etc.  

4 Specialiseringens dilemma som problemdefinition 

I förra avsnittet 3 Socialtjänster i mötet med personer med stödbehov visades att Sveriges 

socialtjänster arbetar utifrån en i huvudsak specialiserad organisationsform. Det betyder att 

arbetsuppgifterna utförs av olika verksamheter inom samma organisation och att det finns ett eller 

flera myndighetskontor och en eller flera behandlingsenheter inom en och den samma socialtjänst. 

Orsakerna bakom utvecklingen till en i huvudsak specialiserad socialtjänst har belysts utifrån olika 

perspektiv (se förra avsnittet 3 Socialtjänster i mötet med personer med stödbehov). I arbetet 

användes det postmoderna perspektivet, professions-sociologin och organisationsteorin för att skapa 

en överblick över den i litteraturen förda diskussionen om ämnet. En av diskussionernas slutsatser är 

att socialtjänsterna behöver specialisera sina verksamheter för att kunna bemöta de allt mer komplexa 

behov som utsatta människor i det postmoderna samhället kan ha. En annan slutsats är att 

specialiserade organisationsformer bär med sig negativa aspekter som blir ett hinder i socialtjänstens 

arbetsvardag. Dilemmat i det – att specialiseringen behövs samtidigt som specialiseringen medför 

hinder i arbetsvardagen – utgör problemdefinitionen i arbetet. I det föreliggande arbete kommer 

dilemmat betecknas som specialiseringens dilemma. 

5 Syftet, forskningsfrågan och frågeställningar  

Arbetets syfte är att skapa en djupare förståelse om hur aktörer inom specialiserade socialtjänster 

upplever situationer i vilka de ska samverka med aktörer från andra verksamheter. Utifrån den djupare 

förståelsen kommer fokusen även riktas på hur aktörer inom socialtjänsten agerar för att bemöta de 

utmaningarna som resulterar ur en specialiserad organisationsform. I avsnitt 3.8 Vad är samverkan? 

beskrevs hur aktörer inom socialtjänsten använder sig av samverkan i olika former och intensitet. I 

detta sammanhang infördes begreppet integrerande processer som står för ett förhållningssätt som 

strävar efter kommunikation och samverkan inom socialtjänsten.   
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Med det här formulerade syfte som utgångspunkt och i kontext med de tidigare avgränsningarna på 

öppenvårdsinsatser gällande barn- och ungdomar är arbetets forskningsfråga: 

 

Vad innebär en specialiserad socialtjänst för aktörer som befinner sig i integrerande processer gällande 

öppenvårdsinsatser för barn och ungdomar? 

 

 

Eftersom specialiserade socialtjänster representerar ett komplext empiriskt objekt komplementeras 

forskningsfrågan av två underfrågeställningar: 

 

I vilken omfattning används integrerande processer inom specialiserade socialtjänster gällande 

öppenvårdsinsatser för barn och ungdomar och vad har de processerna för en betydelse för socialtjänstens 

verksamhet? 

 

Hur påverkas de integrerande processerna av impulser från aktörer inom socialtjänstens egen organisation 

eller från aktörer ur socialtjänstens organisatoriska omgivning? 

 

   

I det följande avsnittet kommer en teoretisk referensram formuleras som lägger en grund för analys 

och diskussion av det empiriska materialet.   
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6 Teori  

I följande avsnitt presenteras den teoretiska referensramen för senare analys av det empiriska 

materialet. Grundstenen lägger Kouzes och Micos (1979) domänteori som sedan vidareutvecklas med 

stöd av nutida svenska organisationsteoretiker. Den nyinstitutionella organisationsteorin används för 

att beskriva faktorer utanför organisationer som påverkar integrerande processer inom socialtjänsten.   

6.1 Domänteori 

År 1974 skulle de två US-amerikanska organisationsteoretikerna Kouzes och Mico handleda 

tjänstemän från en regional hälso- och sjukvård och socialförvaltning i deras uppdrag att skapa en 

gemensam organisation. Kouzes och Mico hade tidigare haft konsultuppdrag inom näringslivet och 

industrin och använde sin kunskap och sina erfarenheter för att lösa den aktuella uppgiften. Målet med 

att skapa en gemensam organisation kunde inte uppnås trots Kouzes och Micos intensiva handledning. 

Efter ett år fattade den övergripande förvaltningen beslutet om att hälso- och sjukvården och 

socialförvaltningen skulle förbli som två separata enheter (Kouzes & Micos 1979).  

I deras fundering över uppdragets fiasko fick Kouzes och Mico en känsla av att deras misslyckande 

skulle ha mer strukturella än metodiska orsaker. Deras antagande att hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

och socialförvaltningen som ”Human-Services-Organizations”
 3
 (engelska: människor-behandlande 

organisationer) har samma organisatoriska beteende och svarar på samma organisatoriska styrning 

som organisationer inom näringslivet och industrin hade varit för kortsiktigt. Kouzes och Mico ansåg 

att det hade uppstått ett behov av en ny förklaringsmodell för deras erfarenheter och som skulle kunna 

förutsäga konsekvenser för kommande insatser.  

Domänteorins uppkomst: Kouzes och Mico  

Deras reflektioner mynnade i en teori som de kallade för domänteori (domain theory) (Kouzes och 

Mico, 1979). Teorins grundsten är antaganden att HSO:s förhåller sig utifrån andra principer än 

teknisk-byråkratiska organisationer inom näringslivet och industrin. Kouzes och Mico talar här om 

paradigmatiska olikheter: inom näringslivet och industrin styrs organisationen utifrån ett paradigm 

vars attribut är en fokus på en teknisk byråkrati, en modell som Weber utvecklade i början av 1920-

talet (Weber, refererad i Christensen, 2012, s. 32). Enligt den modellen uppfattas en organisation som 

ett slutet system som styrs genom hierarkiska strukturer och regler och där management är den ration-

ella kraften i organisationen (Kouzes & Mico, 1979).  

Weber utvecklade sin organisationsteori utifrån en fokus på företag som följer teknisk-byråkratiska 

styrningsprinciper och mäter sin kostnadseffektivitet för att beskriva organisationens framgång. Be-

greppet kostnadseffektivitet står för att värdet på produkten som lämnar organisationen behöver över-

                                                      
3 Begreppet Human-Service-Organization (engelska: Människor-Behandlande-Organisationer) definieras till exempel i 

Hasenfeldt (2010, s.1): Human-Service-Organizations är organisationer där primära funktioner är att definiera eller förändra 

en persons beteende, tillskriven egenskap eller sociala status med syfte att underhålla eller förbättra personens 

välbefinnande. I fortsättningen används för enkelhetens skull förkortningen HSO för människor behandlande 

organisationer. HSO finns i koncentrerad form inom hälso- och sjukvården, utbildningssektorn och sociala välfärden. 



 

  

18 

 

stiga det som kommer in i organisationen, ett sammanhang som Kouzes och Mico betecknar över-

skottsprincip (1979). Figur 2 visar på ett abstrakt sätt hur styrnings- och rapporteringsfunktionerna 

pågår mellan de olika nivåerna inom en teknisk-byråkratisk organisation.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Bland organisationsteoretikerna som belyser och jämför organisationsstrukturer inom näringslivet 

och industrin med HSO härskar uppfattningen om att en direkt överföring av teknisk-byråkratiska 

styrnings- och analysmetoder till HSO medför komplikationer (Blumberg, 1977; Burke, 1976; Kouzes 

& Mico; 1979; Weisbord, 1976). Kouzes och Mico förtydligar detta genom att hänvisa till de för 

HSO:s typiska kännetecken. De anser att HSO jämfört med organisationer inom industrin och 

näringslivet präglas av (Kouzes & Mico, 1979): 

 påverkan av många fler aktörer,  

 de har en större varians i utformningen, specialiserade verksamheter, 

 de har konkurrerande målsättningar och 

 de har svagare kopplingar mellan olika enheter.  

 

I verkligheten är det dock inte säkert att någon organisation kan inordnas fullt ut i en av de två 

renodlade modellerna.  

6.2 Vidareutveckling av Domänteorin   

Tillbaka till år 1974 och Kouzes och Micos handledningsuppdrag som ledde till domänteorins upp-

komst och vidareutveckling i strävan efter att förstå det för HSO:s specifika organisatoriska beteende.  

Utgående ifrån de för HSO karakteristiska kännetecken föreslår Kouzes och Mico (1979) en 

annorlunda indelning av hierarkiska nivåer i HSO jämfört med organisationer med teknisk – 

byråkratisk organisationsstruktur. 
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Figur 3: Organisatoriskt beteende i HSO enligt Kouzes och Mico (Kouzes & Mico, 1979). 
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Figur 2: Teknisk-byråkratisk organisationsstruktur (Christensen, 2012, s. 32) 
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Här uppfattas ett organisatoriskt beteende snarare som en process i ett öppet system än en 

strukturellt styrbar handling. De olika nivåerna kännetecknas av olika uppgifter som utförs i en 

ömsesidig påverkan genom makt och inflytande (Grape, Blom & Johansson, 2006). Som lednings- och 

managementnivån inom industrin och näringslivet är den politiska- och förvaltningsdomänen inom 

HSO två relativt etablerade arenor. Inom HSO är det dock mer oklart hur påverkan och inflytande 

pågår gällande den professionella nivån vilket har sin orsak i de för HSO specifika kännetecknen. 

Det ska även hänvisas till att svenska socialtjänster är präglade av specialiserade 

organisationsformer med ett flertal olika verksamheter. Deras verksamheter har delvis olika 

målsättningar beroende av deras uppdrag. Variationen gällande målsättningar förekommer både för 

formella och informella mål.  

För att befästa domänteorin som teoretisk ansats i ett vetenskapligt sammanhang hänvisar Kouzes 

och Mico bland annat till Weisbord (1976) som undersöker amerikanska vårdenheter som liknar 

svenska vårdcentraler i deras organisatoriska beteende. Weisbord kommer fram till att ett internt 

socialt system är en förutsättning för verksamheternas funktionalitet, ett sammanhang som de anser 

kan överföras till alla organisationer som bär på HSO:s kännetecken. Meyer (1977) hittade i empiriska 

data från utbildningssektorn belägg för att direktörer, chefer och lärare har skiljande tolkningar och 

således olika uppfattningar om befintliga styrningsdokument som ligger till grund för organisationens 

arbete, ett faktum som – så Kouzes och Mico (1979), stödjer domänteorins beskrivning av HSO. 

6.3 Domänbegreppet 

I sin teori definierar Kouzes och Mico domäner som ett sfäriskt rum, ett sammanhang av inflytande 

eller kontroll kopplad till en social enhet (1979). En domän fylls av tre olika nivåer som de betecknar 

som politiskdomän, förvaltningsdomän och professionens domän. Inom samma HSO kan olika nivåer 

ha sitt eget specifika perspektiv gällande organisationens uppdrag och dess genomförande, vilket kan 

resultera i att nivåerna inom domänen hamnar i konflikt med andra domännivåer i samma domän.  

Schön (1971) ser här ett fundamentalt villkor för interaktionen inom organisationer och han 

använder sig av symboliken i den japanska filmen Rashomon
4
 för att förtydliga sitt perspektiv: i 

filmen beskrivs hur olika personer vittnar på olika sätt om samma, gemensam upplevda händelser. 

Schön namnger fenomenet som Rashomon effekt (S. 210). Överfört till domänteorin betyder det att de 

olika aktörerna i domännivåerna betraktar organisationen som de tillhör ifrån olika perspektiv och de 

har även olika förklaringar och antaganden gällande i vilken realitet organisationen agerar i. Så kan till 

exempel aktörer inom professionens domän och politiker inom den politiska domänen ha motsatt 

uppfattning i samma fråga. Utifrån de olika uppfattningarna kan handlingar som aktörer inom 

                                                      
4 Rashomon. Kurosawa, A. (regissör) & Minora, J. (producent). Japan: Janus Films. 1950  
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professions domän utför således skilja sig, eller till och med sätta sig emot påverkan som kommer från 

politiska- eller förvaltningsdomänen.
5
  

Domänteorins modifikation inom den svenska organisationsforskningen  

Inom svensk organisationsforskning har Kouzes och Micos domänteori fått mest uppmärksamhet 

av företrädare inom organisationssociologin (Grape et al., 2006). De påpekar att domänteorin ut-

vecklades inom den nordamerikanska organisationskulturen och betonar att domännivåerna inom 

svenska organisationer präglas av andra premisser än i Kouzes och Micos ursprungsteori (Kouzes & 

Mico, 1979). Detta gäller specifikt för den politiska domän där aktörerna har ett omfattande 

lagstiftande ansvar, vilket medför större påverkansmöjlighet än i organisationer Kouzes och Mico har 

fokuserat på (Perlinski, 2010).  

Perlinski ifrågasätter vilka påverkansmöjligheter den politiska nivån faktiskt har. Han menar att 

beslutsansvaret som ligger i den politiska styrningen inom svenska HSO är för stort för politikerna, 

som utför det politiska uppdraget mestadels på sin fritid och är lekmän. Perlinski fortsätter i sitt 

resonemang och uppmärksammar att tjänstemännen inom förvaltningsdomänen handleder politikerna i 

deras beslutsprocesser. Detta resulterar, så Perlinski, i att cheferna inom förvaltningsdomänen får en 

högre grad av inflytande och påverkan på organisationens formella styrning (Perlinski 2010). Utifrån 

den slutsatsen argumenterar Perlinski för en särskiljning gällande HSO i USA och i Sverige. Han 

konstaterar att svenska HSO präglas av en starkare demokratisk förankring i samhället. Samtidigt kan 

politiska majoritetsförändringar leda till en organisatorisk instabilitet som yttrar sig i en högre grad av 

motstridiga organisatoriska mål och regler. Slutligen anför Perlinski (2010) att politikernas behov av 

handledningsstöd i beslutsprocesserna är mer utpräglad i Sverige än i USA.   

Domänbegreppet inom den svenska organisationssociologin 

Även Grape et al. (2006) ser ett behov för en distinktion inom domänteorin utifrån de särskilda 

förutsättningarna för svenska HSO. De uppfattar en domän som ett aktivitetsområde där aktörer 

samarbetar, är verksamma kring en gemensam utgångsfråga. Som en logisk konsekvens ur den 

förståelsen använder Grape et al. begreppet verksamhetsdomän och inte bara domän (Grape et al., 

2006, s. 56). 

Grape et al. positionerar sig här emot en definition av Scott (1992, s.126) som anser att en domän 

utgörs av de anspråk en viss organisation gör med hänsyn till den service eller de produkter 

organisationen tillhandahåller eller den population man riktar sig mot. Scotts definition, så 

argumenterar Grape et al. (2006) är inte logisk då den enbart fokuserar på kunskap, produkter och 

service en organisation producerar och utelämnar de strukturella och organisatoriska ramar där 

produktiva handlingar utförs.  

                                                      
5 Lipsky har beskrivit detta fenomen utförligt i sin Street-Level-Bureaucracy Theori (engelska, på svenska används begreppet 

”Gräsrotsbyråkrati”) (Lipsky, 1980). 
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Grape et al. (2006) fortsätter i sina argumentationslinjer genom att hänvisa till en tidig 

domändefinition av Levin och White (Grape et al., 2006, s. 54) där fokus ligger på 

verksamhetsområden som utgörs av organisationens målsättningar vilka sedan resulterar i aktiviteter 

som utförs för att nå de mål organisationen har. Grape et al. förkastar dock inte Scotts (1992) 

anspråksrelaterade synsätt på domänbegreppet utan inkluderar det i sina idéer om organisatoriskt 

beteende inom svenska HSO: de föreslår att en verksamhetsdomän kan uppfattas utifrån dess anspråk 

på ett verksamhetsområde där produkter, tjänster eller kunskap utvecklas eller distribueras.  

Följer man domänteorins modell föreställer socialtjänsten en verksamhetsdomän. Med en koppling 

till den fiktiva berättelsen i början av det föreliggande arbetet blir socialtjänstens, alltså 

verksamhetsdomänens huvudfråga i det vardagliga arbetet: ”Vad är familjens stödbehov och hur kan 

det tillgodoses?” (se punkt 1.1 En familj i mötet med socialtjänsten – en fiktiv berättelse). Det är 

en utgångsfråga som medför utmaningar för berörda aktörer inom de olika domännivåerna inom HSO 

med specialiserad organisationsstruktur, alltså med separata enheter för utredning och behandling. För 

att skapa en djupare förståelse för aktiviteterna som pågår inom socialtjänstens verksamhetsdomän 

behövs en fortsatt betraktelse av de analytiska möjligheter domänteorin erbjuder.  

6.4 Domänanspråk – domänkonsensus och domänkonflikt 

Ett domänanspråk innefattar en övertygelse om att en organisation, respektive organisationens 

aktörer, är mest lämpliga för att utföra aktiviteten inom verksamhetsdomänen. En samstämmighet 

kring det anspråket leder till en domänkonsensus, konkurrerande anspråk har en domänkonflikt som 

följd. Johansson (2006) visar att konkurrensen även kan handla om att en organisation i verk-

samhetsdomänen vill avstyra ansvaret att utföra en viss aktivitet, alltså att inte behöva producera en 

vara eller genomföra en viss insats.  

Konflikter kan även uppstå på grund av varierande ramar för intern styrning, mått för effektivitet, 

arbetets struktur och metoder. De variationerna, så Kouzes och Mico (1979), är förekommande i alla 

domännivåer. Utifrån de skiljaktigheterna bygger varje domännivå upp sin egen legitimitet, egna 

normer och logiker som står i kontrast till normerna och legitimitetssträvan i verksamhetsdomänens 

andra nivåer, det vill säga i organisationens olika enheter och grupper (Grape et al., 2006; K. 

Svensson, 2013). Den separata identitetsbildningen i de enskilda domännivåerna är ett fenomen som 

bidrar till destruktionen av känslan av sammanhang och samhörighet inom verksamhetsdomänen. 

Frånvaron av en delad realitet kan även bidra till en identitetskris hos aktörerna inom 

verksamhetsdomänen. Följer man Kouzes och Micos teoribildning så leder det organisatoriska  

beteendet i en HSO till en interaktion som är internt disharmonisk och samtidigt disjunktiv (1979). 

Relationen mellan aktörerna inom politiken, förvaltningen och organisationens operativa 

professionsnivå skulle förenklat kunna jämföras med en hatkärlek mellan syskon: de befinner sig i 

samma familj, samtidigt har de alltid en strävan till självständighet och ett eget liv.  
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Den här beskrivna referensramen fokuserar på den inre dynamiken, det organisatoriska beteendet 

inom en HSO. Att betrakta en HSO som ett slutet system utan påverkan från omvärlden ignorerar dock 

samtidigt pågående integrerande processer med andra HSO, till exempel hälso- och sjukvården, skolan 

med mera. De interorganisatoriska processerna krävs för att kunna bemöta de komplexa behov HSO 

behöver bemöta i dagens samhälle. Olika författare, till exempel Blom, Grape et al., Perlinski och K. 

Svensson föreslår därför att komplettera domänteorin med den nyinstitutionella organisationsteorin 

(Grape et al. 2006; Grape, 2001; Perlinski 2010; K. Svensson 2013). 

6.5 Den fjärde domänen: institutionella krav 

År 2012 introducerade Morén, Blom och Perlinski (2012) en fjärde domännivå för att kunna 

beskriva hur organisatoriskt beteende påverkas av övergripande och strukturella förhållanden i 

samhället. De vidgar här begreppet verksamhetsdomän genom att hänvisa till den nyinstitutionella 

organisationsteorin där organisatoriskt beteende analyseras på basis av den från Luckmann och Berger 

formulerade sociala konstruktivismen (Berger, 1990). Medan i Kouzes och Micos domänteori (1979) 

fokuseras på organisationers integrerande processer på den lokala nivån inkluderar den 

nyinstitutionella organisationsteorin även det ömsesidiga sociala och kulturella beteendet mellan HSO 

och dess omgivning (Johansson, 2006). Den yttre påverkan som HSO interagerar med betecknas inom 

den nyinstitutionella organisationsteorin som institutionella krav (K. Svensson, 2013; Morén et al., 

2012; Schaefers, 2002). De kraven uppstår genom lagstiftningar, allmänna opinioner och diskurser, 

nationella riktlinjer och förordningar etc. (Johansson, 2006). Avgörande för vilka yttre impulser en 

HSO kommer att inkludera i sitt organisatoriska beteende är i första hand inte en fråga om föränd-

ringen leder till en högre grad av måluppfyllelse utan om förändringen hjälper att upprätthålla en bild 

av att HSO fungerar utifrån den formella strukturen och målsättningen (Schaefers, 2002). DiMaggio 

och Powell har beskrivit det fenomenet som att organisationer följer rationaliserade myter även om det 

är osäkert om det främjar organisationens effektivitet (DiMaggio & Powell, 1991). En annan ut-

gångspunkt i den nyinstitutionella organisationsteorin är att den ovan beskrivna företeelsen leder till 

en särkoppling mellan formella och informella mål. Konkretiserad på tjänsterna en HSO dagligen 

producerar innebär detta att det organisatoriska beteende som HSO visar för omgivningen inte är 

kongruent med det intra-organisatoriska beteende som strävar efter måluppfyllelse (Johansson, 2006; 

DiMaggio & Powell, 1991; K. Svensson, 2006; Grape et al., 2001).  

6.6 Verksamhetsdomän och organisatoriskt fält 

Inom domänteorin anses att organisatoriska och strukturella ramar skapar en sfär där aktörer från 

olika domännivåer inom sfären producerar kunskap och tjänster utifrån en gemensam utgångsfråga. 

Grape et al. (2006) definierar denna abstraktion som verksamhetsdomän. Utifrån den nyinstitutionella 

organisationsteorin befinner sig en verksamhetsdomän i kontinuerliga processer med andra 
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verksamhetsdomäner. De processerna pågår i ett organisatoriskt fält där liknande verksamheter skapar 

ett abstrakt område (Johansson, 2006, s. 64; Grape et al., 2006, s. 56).  

En sammankoppling av domänteorin och den nyinstitutionella teorin visualiseras i följande figur 

med en tydlig koppling till organisationer som bär HSO:s kännetecken:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4:. Domänteori kopplad med nyinstitutionell organisationsteori. I figuren visas även var de primära och sekundära empiriska data 

generas inom studiens forskningsobjekt. 

  

I figur 4 inkluderas även arbetets inledande fiktiva berättelse där familjen som möter socialtjänsten 

i samband med att en öppenvårdsinsats skulle initieras. I bilden tydliggörs detta genom att det finns 

både ett myndighetskontor och en behandlingsenhet inritad som professionell domän. Som utblick på 

det följande avsnittet där empirin beskrivs har även domännivåerna för primär och sekundär 

materialinsamling markerats. Här anses primära empiriska data vara där intervjupersonerna redogör 

för direkt upplevda situationer. Till sekundära empiriska data räknas insamlade dokument och 

situationer där intervjupersonerna inte varit med och där de redogör för situationerna som en tredje 

person. Vad bilden ovan vill förtydliga är att nyinstitutionell organisationsteori vidgas av Kouzes och 
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Micos domänteori (1979) genom att inkludera begreppet verksamhetsdomän i det organisatoriska 

fältet. Integrerande processer pågår mellan andra organisationer i det organisatoriska fältet och olika 

lokala verksamhetsdomäner med sina respektive domännivåer. På så sätt skapas en övergripande 

teoretisk referensram och ett analytiskt perspektiv på integrerande processer inom HSO. 

6.7 Tidigare forskning 

I en doktorsavhandling skriver Ann Boklund (1995) hur integrerande processer har utformat sig 

inom socialtjänsten efter 1980-talet. I avhandlingen undersöks integrativa processer utifrån den 

synvinkel som personer med stödbehov har. Boklund frågar efter hur den personkretsen uppleveler 

socialtjänstens interaktioner kring deras ärende. En annan fokus i avhandlingen ligger på frågan vilka 

personer det är som får positiva effekter av att integrativa processer startas inom socialtjänsten. Är det 

de professionella inom socialtjänsten eller de personer som ska få stöd genom en insats från 

socialtjänsten? 

Boklund (1995) kommer här inte fram till ett entydigt resultat. I sina slutsatser redogör hon för 

några resultat som hon anser är relevanta. Hon anför till exempel att integrerande processer kan 

användas av professionella inom socialtjänsten för att kunna kontrollera personer med stödbehov på 

ett mer effektivt sätt. Detta förekommer, så Boklund, även i de fall där kontrollerande åtgärder inte är 

förankrade genom ett beslut från myndighetskontorets sida. Präglas behandlingsarbetet av kontroll och 

tillsyn kan det ha en negativ påverkan på motivations- och förändringsarbetet i behandlingsinsatsen.  

Boklund (1995) kommer till slutsatsen att påverkan av detta hinder skulle kunna försvagas genom 

specialiserade organisationsformer där till exempel en verksamhet har en mer kontrollerade funktion 

medan den andra verksamheten har motivations- och behandlingsarbete som huvuduppgift.  

Hon, som tidigare även Grell et al. (2013), är av uppfattningen att det inte är möjligt att fastslå 

vilka organisationsformer som är de bäst passande för socialtjänsten. Hon avslutar sin avhandling 

genom att konstatera: ”Hur samarbete ska organiseras är något som måste växa fram utifrån avsikter 

och förutsättningar i varje enskilt fall” (Boklund, 2005, s. 244). 

Andra författare som har belyst integrerande processer inom HSO är till exempel Danermark och 

Kullberg. År 1999 gjorde de en genomgång och summering av olika rapporter och utvärderingar som 

har integrerande processer inom HSO som forskningsobjekt. Danermarks och Kullbergs (1999) 

resultat tyder på att organisationer inom samma verksamhetsdomän kan lyckas med integrerande 

processer om det finns en samsyn gällande mål, värderingar och resurser på alla organisatoriska 

nivåer, det vill säga inom alla domäner i socialtjänstens verksamhetsdomän. Även Blomqvist (2012) 

påpekar att samstämmighet inom socialtjänstens ledning och politiska styrning är avgörande för hur 

framgångsrikt integrerande processer inom denna HSO kan bli. Skilda uppfattningar kring ekonomi, 

ansvarsfördelning och olika kunskapstraditioner nämns som hämmande faktorer (Grape et al., 2006).

I ett kapitel i en handbok om missbrukspsykologi ger Alborn (2012) en överblick över faktorer som 

främjar användningen av integrerande processer inom en HSO och även mellan olika HSO som 
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befinner sig i samma organisatoriska fält. Han delar Blomqvists (2012)  och Danermark & Kullbergs 

(1999) uppfattning om att organisationens ledning har ett stort inflytande på i vilken omfattning 

integrerande processer kommer till användning. Utöver det ser han även ett ansvar hos  aktörerna inom 

professionens domän. Deras ansvar, så Alborn (2012) ligger i att visa respekt för kunskap och 

kompetens som andra verksamheter inom verksamhetsdomänen har. Det förutsätter att skillnader 

mellan verksamheterna har identifierats och benämnts i dialoger mellan olika aktörer inom 

verksamhetsdomänen. Uteblir de dialogerna kan motstånd gällande integrerande processer uppkomma 

eller förstärkas, motstånd som bygger på fördomar om aktörerna inom andra verksamheter inom 

verkshetsdomänen eller i det organisatoriska fältet.  

Ur den internationella litteraturen ska här en kvalitativ studie om intern 

organisationskommunikation nämnas. I studien deltog 180 medarbetare ur offentliga och privata 

organisationer i Tyskland (Huck-Sandhu, 2010). Studien innehåller formaliserade frågor och öppna 

frågor som medarbetarna i organisationerna svarade på via webenkäter. Resultaten ur det empiriska 

materialet bearbetades av olika författare i samma publikation utifrån de komplexa målen i arbetet. 

Dels vill undersökningen kartlägga hur medarbetarna uppfattar och bedömer organisationens interna 

kommunikation. Ett annat mål är att få informationer om vilket innehåll intern kommunikation har och 

vilka aktörer inom organisationen det är som definierar innehållen. Slutligen vill studien visa de 

integrerande processerna inom organisationen och de främjande faktorerna för att integrerande 

processer används (Krause, 2010). Som slutsatser ur den ovan nämnda studien ska här anföras att 

medarbetarna kan använda sina arbetspotentialer fullt ut när de känner sig tillräckligt informerade och 

integrerade i organisationen. En förutsättning för det anses vara en fungerade intraorganisatorisk 

kommunikation. Ansvaret för det ligger i första hand hos de aktörer som har en ledningsbefattning i 

organisationen (Krause, 2010).  

I detta instämmer Baumanns och Morasts (2010) med sina slutsatser. De anser att spridningen av 

relevant information, stöd vid instruktion och organisation av arbetsuppgifter samt socioemotionella 

faktorer, till exempel att ge beröm eller att motivera medarbetare, utgör de viktigaste uppgifterna för 

ledare i organisationer.  

Frey och Piontek (2010) belyser frågan i vilken omfattning en organisation kan uppfylla funktionen 

av en social gemenskap och vilken funktion en sådan social gemenskap har för organisationens 

måluppfyllelse. I studiens empiriska material hittar de tydliga indikationer för att 

organisationskommunikationen utvecklar sig i en positiv riktning när medlemmar i organisationen ges 

möjlighet till att interagera även utanför de arbetsrelaterade uppgifterna. Frey och Piontek (2010) ger 

här några konkreta exempel. De anser att afterwork, personalfester men också möjligheten att 

installera kommunikativa öar, till exempel mysiga fikahörn eller bordsfotbollspel, kan ge positiva 

effekter i utvecklingen till en social gemenskap inom en verksamhet.  

I detta avsnitt har den teoretiska referensramen presenterats och diskuterats. Grunden utgörs av 

Kouzes och Micos (1979) domänterori som kopplades ihop med den av DiMaggio och Powell (1991) 
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sammanfattade nyinstitutionella organisationsteorin. Fördelen med att föra ihop de två teorierna ligger 

i möjligheten att kunna förtydliga sammanhangen mellan intra- och interorganisatoriska processer och 

deras påverkan på integrerande processer inom socialtjänstens verksamhetsdomän. 
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7 Metod och genomförande 

Syftet med arbetet är att generera en djupare förståelse om hur aktörer inom specialiserade 

socialtjänster upplever integrerande processer med aktörer från andra verksamheter. Med den djupare 

förståelsen som grund belysas även hur aktörer inom socialtjänsten bemöter utmaningar som resulterar 

ur specialiseringens dilemma (se punkt 4 Specialiseringens dilemma som problemdefinition). 

Utifrån den intentionen erbjuder sig en kvalitativ studie i arbetet då den skapa förståelse och kunskap 

genom att fråga efter individens subjektiva upplevelser. På så vis blir det möjligt att kunna tolka och 

analyser hur aktörer i en social miljö upplever verkligheten och genom kan ökad förståelse av 

fenomenet skapas. 

7.1 Socialkonstruktivistiskt perspektiv 

Från ett ontologiskt perspektiv beskrivs kvalitativ forskning vara konstruktivistiskt i sitt sätt. Med 

detta menas att sociala egenskaper är ett resultat utav samspel mellan människor och inte en extern 

företeelse åtskild från dem som inbegrips i konstruktionen (Bryman, 2011).  

Det socialkonstruktivistiska perspektivet har en stor betydelse inom socialvetenskaplig forskning 

(till exempel Alvesson & Sköldberg, 2012; Kvale & Brinkman; 2010, Patton, 1987). 

Socialkonstruktivism går tillbaka till Berger och Luckmann (2013) som vidareutvecklade Hussels 

fenomenologiska filosofi från 1930-talet för en användning inom sociologins område. Redan Hussel 

ser samhället som ett resultat av individernas handlingar i samhälle. 

I arbetets studie appliceras ett socialkonstruktivistiskt perspektiv för att få en ökad förståelse om 

hur aktörer inom specialiserade socialtjänster upplever sin arbetsvardag och även för att generera 

kunskap om aktörernas agerande i att bemöta utmaningar som resulterar ur specialiseringens dilemma.  

7.2 Forskningsansats    

I det följande avsnittet diskuteras frågan om studien orienterar sig efter den deduktiva eller 

induktiva forskningsansatsen. Att arbeta induktivt betyder i forskningssammanhang att generera teori 

genom empiri. I arbeten som utgår ifrån en deduktiv ansats ska befintliga teorier och hypoteser 

beprövas genom studier som övervägande har en kvantitativ inriktning. Samtidigt kan både den 

induktiva och deduktiva ansatsen innehålla ett drag av varandra (Bryman, 2011). Så ser till exempel 

Larsson, Lilja & Mannheimer (2005) ett växelspel mellan den induktiva och deduktiva ansatsen i 

forskningsprocesser. Utifrån Larssons et al. (2005) uppfattning influeras forskare alltid av en hypotes 

eller en implicit teori när en induktiv studie planeras och genomförs. Forskaren är således alltid 

beroende av en redan existerande teori vid planering och genomförande av en ny studie.  

Ambition i det föreliggande arbete har inte varit att kunna generara en ny teori genom induktion 

och det ska inte beprövas befintliga teorier genom deduktion heller. Men även om ambitionsnivån inte 

ligger där behövs en diskussion och avgränsning gällande forskningsansatsen i arbetet för att skapa en 

struktur och medvetenhet i studiens planering och genomförande.   
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I enklang med arbetets kvalitativa inriktning, där individens subjektiva upplevelser står i fokus, 

utgår studien ifrån en induktiv grund. De subjektiva upplevelserna ger den empirin som genom analys, 

tolkning och diskussion leder till en djupare förståelse om sammanhang inom specialiserade 

socialtjänster. Samtidit används i arbetet metoder som påminner på deduktion och som tidigare nämnts 

kan induktiva och deduktiva metoder står i ett växelspel under arbetets gång (Larsson et al., 2005). Så 

diskuteras till exempel studiens resultat med stöd av befintliga teorier och hypoteser från tidigare 

forskning (se avsnitt 6 Teori). Och även vid formuleringen av frågorna i intervjumanuset (se Bilaga 1) 

har strukturer ur domänteorin används när intervjupersonerna blivit tillfrågade efter samspelet mellan 

olika verksamheter på olika organisatoriska nivåer. Fokusen i arbetets analys, tolkning och diskussion 

riktas dock genomgående på aktörernas individuella upplevelser inom specialiserade socialtjänster och 

det råder en ”induktiv dominans” i arbetet.  

Domänteorins strukturerande stöd vid formuleringen av intervjumanuset är en impuls ifrån den 

deduktiva ansatsen, att tala om en genomgående deduktiv metod i studien skulle dock vara en 

överdrift. Sammanfattningsvist kan sägas att forskningsansatsen i arbetet är övervägande induktiv 

samtidigt förekommer ett växelspel med deduktiva metoder som Larsson et al. (2005) beskriver.    

7.3 Empiriskt material 

Det empiriska materialet i arbetets studie erhölls dels genom att samla in dokument som beskriver 

organisationen i de undersökta specialiserade socialtjänsterna och dels genom att genomföra 

semistrukturerade forskningsintervjuer med aktörer inom specialiserade socialtjänster.  Informationen 

ur de insamlade dokument användes som en referensram vid sammanställning av intervjuernas 

resultat, vid tolkning och analys och slutliga diskussion. Följande dokument kunde samlas in hos de 

besökta socialtjänsterna i samband med intervjutillfällena: 

1. Socialtjänstens organisationsskiss 

2. Verksamhetsberättelse från 2014  

3. Verksamhetsplan för 2015
6
 

  

Informationen ur organisationsdokumenten fungerade som ett ”kartblad” för att kunna följa 

upplevelser och agerande i intervjupersonerna arbetsvärld. ”Kartbladet” blev ett hjälpmedel för att 

kunna förstå kommunikationskanaler samt de formella och informella strukturerna som framkom i 

intervjupersonernas berättelser. Redan under intervjutillfällen användes dokumenten, till exempel 

organisationsskissen, för att be intervjupersonen att förklara och otydliga sammanhang under samtalet. 

De insamlade dokumenten bifogas inte till det föreliggande arbetet för att säkerställa 

intervjupersonernas konfidentialitet. Obearbetad information från de insamlande dokument utgör en 

risk för att kunna härleda vilka kommuner som undersöktes i studien och således skulle det även bli 

möjligt att identifiera intervjupersoner som deltog i studien. 

                                                      
6 Dokumenten fördes under olika beteckningar i de undersökta kommunerna. Så kunde en verksamhetsplan föras under titeln 

”Strategisk planering för 2015” samtidigt som dokumentet har samma syfte som en verksamhetsplan. 
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Semistrukturerade forskningsintervjuer 

Tyngdpunkten i arbetets studie ligger på semistrukturerade forskningsintervjuer som genomfördes 

med aktörer inom specialiserade socialtjänster. Den semistrukturerande forskningsintervjuns väsen 

definieras hos Kvale och Brinkman (2009) som ” (…) en intervju med målet att erhålla beskrivningar 

av intervjupersonernas livsvärld i syfte att tolka innebörden av de beskrivna fenomenen” (Kvale & 

Brinkman, 2009, s. 19). Utifrån arbetets syfte begränsas livsvärlden som ska undersökas till 

intervjupersonernas arbetsvärld, upplevelser ur det privata livet är inte av intresse för studien. 

Arbetsvärlden, som blir studiens empiriska objekt, utgörs således av socialtjänster med en 

specialiserad organisationsform samt den organisatoriska omvärlden som dem ingår i.    

Kvale och Brinkman (2009) fortsätter beskriva den konkreta innebörden av semistrukturerade 

forskningsintervjuer på följande sätt: ”Forskningsintervjun är inte ett samtal mellan likställda parter, 

eftersom det är forskaren som definierar och kontrollerar situationen. Intervjuforskaren introducerar 

ämnet för intervjun och följer också kritiskt upp den intervjuades svar på frågorna” (Kvale & 

Brinkman, 2006, s. 19). 

Beskrivningar hos Kvale och Brinkman (2009) användes som ledtråd när intervjuerna 

strukturerades med stöd av ett intervjumanusskript (se Bilaga 1). Intervjumanusskriptet bryter ner 

arbetets övergripande forskningsfrågor (se 5 Syfte, forskningsfrågan och frågeställningar) i en rad 

konkreta intervjufrågor. Vid intervjutillfällen användes de konkreta intervjufrågorna som anpassades 

vid behov utifrån intervjupersonens konkreta arbetssituation. Avgörande för anpassningarna har till 

exempel varit om intervjupersonen arbetar på myndighets- eller behandlingsenheten eller om det 

förekommer olika beteckningar för samverkansforum i de undersökta kommunerna. 

En utmaning vid användning av semistrukturerande forskningsintervjuer har varit att kunna 

bibehålla en adekvat distans till intervjupersonerna. En för stor närhet innebär risken att förlora sig i 

intervjupersonernas berättelser som kan leda till att komma in i för arbetets syfte irrelevanta 

frågeställningar som behandlar aspekter utanför det empiriska objektet. Samtidigt innebär ett för 

distanserat förhållningssätt att berättelserna blir för ytliga och att intervjupersonernas upplevelser i 

specialiserade socialtjänster saknar substans vilket skulle leda till mindre kvalitet i studien. 

Espersson (2010) manar här till kontinuerlig reflektion vid genomförandet av semistrukturella 

forskningsintervjuer. Han påpekar att forskaren behöver ha en genuin nyfikenhet för intervjupersonens 

upplevelser i sin livsvärld. Espersson framhäver på andra sidan betydelsen av att forskaren behöver 

vara medveten om studiens helhet i möte med den enskilde intervjupersonen.  ”Samtidigt är det viktigt 

att komma ihåg att det inte är den intervjuade individen som står i centrum för analysen. Individen är 

bärare av de sociala mönster och sammanhang som ska kartläggas och förklaras” (Espersson, 2010, s. 

70). 

I syftet av att behålla och främja en medvetenhet om hur intervjupersonerna har bemöts har alla 

intervjuer lyssnats genom i anslutning av varje intervjutillfälle. Dessutom har en processdagbok förts 

under studiens gång. Meningen med de två åtgärderna har varit att kunna upprätthålla en medvetenhet 
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om hur intervjupersonerna har bemötts och behöver bemötas. Det ska dock medges att alla 

intervjupersoner har haft individuella olikheter i sitt sätt att berätta om sina upplevelser och sitt 

agerande inom specialiserade socialtjänster. Denna individualism speglas i ett bandbrett gällande 

längden och informationsvärde av intervjuerna.     

7.4 Urval av kommuner 

Vid urval av kommunerna användes en metod som Bryman kallar för ett målstyrt urval (Bryman, 

2011, s. 350). Han beskriver denna metod som ett förhållningssätt där forskaren ” (…) väljer ut 

enheter (individer, organisationer, dokument, avdelning och så vidare) med direkt hänvisning till de 

forskningsfrågor som formulerats” (Bryman, 2011, s. 350). Med det målstyrda urvalet som metodisk 

utgångspunkt genomfördes urvalsprocessen utifrån följande parameter: 

 Kommunen ska inte ligga i Östergötland där studiens författare arbetar och bor i 

 Avståndet mellan kommunen och författarens hem- eller arbetsort är minst 5 mil (fågelväg) 

 Författaren har inte kännedom om varken privata eller professionella kontakter med personer som 

är anställd i kommunen  

 Avståndet mellan kommunen och författarens hem- eller arbetsort ska begränsas av ett 

bekvämlighetsavstånd. Kommunen ska kunna nås inom 90 minuter enkel restid 

 Kommunens socialförvaltning ska ha en specialiserad organisationsform   

 

 

Resultatet av första steget i urvalprocessen blev en lista på 5 kommuner. I följande avsnitt redogörs 

hur intervjupersoner letades fram i de fem kommunerna.   

7.5 Urval av intervjupersoner 

Vid urval av relevanta intervjupersoner inom de fem framtagna kommunerna fokuserades på 

aktörer som har en samordnande funktion för sin verksamhet. Detta utifrån slutsatsen ur domänteorin 

att samordnarens position möjliggör en insyn i sin egen verksamhet samtidigt som samordnaren är 

förmedlare för förväntningar från och till andra verksamheter inom socialtjänsten. Exempelvis kan en 

samordnare inom en behandlingsverksamhet ta emot myndighetskontorets beställningar på insatser. 

Samtidigt behöver hen förmedla till myndighetskontoret när ett behandlingsmål inte har kunnat uppnås 

i ett behandlingsarbete. På liknande sätt kan en samordnare på myndighetskontoret komma i en 

situation där en av sina handläggare bedömer att det föreligger ett akut stödbehov i en familj och där 

samordaren behöver koordinera detta med aktörerna i en behandlingsverksamhet.  

Ur ett domänteoretiskt perspektiv ligger samordarens funktion i en snittpunkt mellan 

förvaltningsdomänen och professionens domän, en position i organisationen där utmaningar ur 

specialiseringens dilemma kumuleras som mest inom specialiserade socialtjänster. Aktörerna som 

innehar samordnarens funktion blir således de mest intressanta intervjupersonerna för att få svar på 

arbetets forskningsfrågor.  

För att få kontakt med aktörer med samordningsfunktion på behandlingsenheten och 

myndighetskontoret letades efter deras telefonnummer på kommunens websidor. Vid studiens 

genomförande har intentionen varit att kunna intervjua minst en aktör med samordningsfunktion på 
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myndighetskontoret och en aktör från behandlingsenheten. Detta eftersom har ett gemensamt 

samordningsansvar vid initieringen och genomförandet av öppenvårdsinsatser för barn och ungdomar 

(se punkt 3.1 Avgränsning till öppenvården för barn och ungdomar). Att få kontakt med de för 

studien relevanta aktörerna visade sig vara en långvarig och arbetsintensiv process. Bara i en av de 

fem kommunerna ledde de första telefonsamtalen till en kontakt med relevanta intervjupersoner så att 

ett informationsbrev om studien (se Bilaga 2) kunde skickas via epost. Några dagar senare ringdes 

intervjupersonen upp igen för att försäkra sig om intervjupersonens samtycke till deltagandet i studien 

och för att boka en tid för intervjutillfället.  

 I alla andra fall har försöken till att skapa kontakt med relevanta intervjupersoner krävt uttålighet 

och varians i valet av kommunikationskanaler. Delvis söktes personer via kommunens telefonväxel 

och där lämnades även meddelande med önskan om att bli uppringd. Utöver det skickades epost efter 

att telefonisten hade lämnat ut epostadress till personen som söktes.  

Trots alla kontaktförsök hittades bara den ovan nämnda kommunen där två aktörer med 

samordningsfunktion, en från myndighetskontoret och en från behandlingsenheten, samtyckte till 

deltagandet i studien. 

I de andra fyra kommuner utförs samordningsfunktionen inte av en speciellt för den uppgiften 

utsedd person. Här ligger ansvaret för samordningen antingen på verksamhetens enhetschef eller så 

har uppgifter relaterade till samordning fördelats på olika aktörer inom verksamhetens arbetsgrupp.  

Studiens ursprungliga urvalsprocess visade sig således inte kompatibel med realiteten inom de 

framtagna kommunerna.  

Vid den tidpunkten gjordes en avvägning om urvalsprocessen av kommunerna skulle behöva börjas 

om för att leta efter andra specialiserade socialtjänster och genom detta kunna få ett större empiriskt 

objekt med utökade möjligheterna att hitta relevanta intervjupersoner. Med tanke på den begränsade 

tidsramen för studiens genomförande valdes istället att föra kartläggande telefonsamtal med 

enhetscheferna och aktörer med vissa samordningsfunktioner i de redan framtagna kommunerna. 

Genom samtalen skapades en uppfattning om aktörernas arbetsvärld har de förutsättningarna som 

behövdes för att uppfylla syftet i det föreliggande arbete. 

Efter de samtalen bedömdes att aktörerna i två kommuner kan medverkar i studien utifrån deras 

arbetsvärldar. Tillsammans med de två redan bokade intervjutillfällen skulle således sex 

semistrukturerade forskningsintervjuer kunna genomföras. Slutligen avböjde dock en aktör från ett 

myndighetskontor sitt deltagande. Detta motiverades genom att hänvisa till att socialtjänsten i 

kommunen befann sig i en tidskrävande omorganisation för tillfället.  

Till de tre kvarstående aktörerna skickades ett informationsbrev via epost och efter några dagar 

ringdes de upp igen för att hämta in deras samtycke till deltagandet. I samma telefonsamtal bokades 

även tider för intervjutillfällen. Slutligen resulterade således fem intervjupersoner ur de ovan beskrivna 

urvalprocessen. Tabellen nedan visar vilka aktörer det har valts ut för deltagandet i studien:  
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Tabell1: Intervjupersoner och deras uppdelning på kommun och enhet 

 

Kommun Myndighetskontor Behandlingsenhet 

 

Kommun 1 1: socialsekreterare, har varit 

tillhörig i samma enhet längre än 5 

år. 

 

Samordnare, har varit tillhörig i 

samma enhet i 5 år.  

 

Kommun 2 Avböjd medverkan i denna studie. Socialsekreterare – 

familjebehandlare. Har varit 

tillhörig i samma enhet längre än 5 

år 

 

Kommun 3 Socialsekreterare, har varit tillhörig 

i samma enhet längre än 10 år med 

ett uppehåll på två år. 

Enhetschef, har varit anställd i 

kommunen kortare än ett år. 

  

 

Ur tabell 1 framgår att intervjupersonerna har olika funktioner i organisationen. De personer som 

inte har en formell koppling till förvaltningsdomänen (familjebehandlare i kommun 2 samt socialsek-

reterare på myndighetskontoret i kommun 3) antas att ha, utifrån sin långa tillhörighet till 

verksamheten, en horisont av erfarenheter som gör det möjligt att svara på intervjufrågorna. Dessutom 

utgör den specialiserade socialtjänsten som arbetsvärld en gemensam referensram i vilken de 

konfronteras med de utmaningarna som resulterar ur specialiseringens dilemma (se avsnitt 4 

Specialiseringens dilemma som problemdefinition). Genom variansen av intervjupersoner och 

arbetsvärldar formades ett empiriskt objekt som omfattar fem intervjuer i tre kommuner samt 

bakgrundsdata ur de insamlade dokumenten. Dock skulle det ha behövts ett empiriskt objekt med ännu 

fler intervjupersoner och dokument för att kunna säkerställa att en informationsmättnad har uppnådds. 

Vid semistrukturerade forskningsintervjuer har en informationsmättnad uppnådds när det senast 

genomförde intervjun inte ger mer information än den förre (Kvale & Brinkman, 2009). Den redan 

insamlade data visar säkerligen en stor varians och samtidigt kan det inte uteslutas att den sjätte 

intervjun skulle ge mer information. Utifrån den arbetets begränsade ram kunde dock inte fler 

intervjuer genomföras för att säkerställa en informationsmättnad. 

7.6 Intervjutillfällen 

Intervjuerna genomfördes dels i intervjupersoneras kontor och dels i besöksrum på 

verksamhetslokalen. Platsen valdes utifrån intervjupersonernas egna önskemål för att hen skulle kunna 

känna sig trygg och avslappnad. Varje intervju inleddes med en genomgång av informationsbrevet (se 

Bilaga 2) igen. Genom att skriva under informationsbrevet inhämtades intervjupersonens samtycke till 

att delta i studien samt till att intervjuerna spelas in digitalt på en smartphone. I detta sammanhang 

lades särskilt vikt på informationen att hen kan avbryta intervjuen när som helst och utan att behöva 

lämna en motivering för det.  
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Intervjuerna genomfördes med stöd av ett intervjumanus (se Bilaga 1) som även fungerade som en 

checklista där områden och frågeställningar kunde bockas av för att säkerställa att intervjupersonen 

hade besvarat alla frågor. 

Vid bokningen ombads intervjupersoner att avsätta 60 minuter för intervjuen. Vid genomförandet 

tog intervjun dock mellan 73 och 86 minuter i tid inom ett socialkontor. Intervjuerna genomfördes 

antingen i ett avskilt besöksrum eller i intervjupersonens arbetsrum. Alla intervjupersoner hade avsatt 

två timmar för intervjuerna från början vilket gjorde att ingen intervju behövdes avbrytas på grund av 

tidsbrist. 

Vid alla intervjutillfällen började intervjupersoner redogöra om organisatoriska sammanhang utan 

att kommentera eller värdera detta utifrån sina egna, personliga perspektiv. Genom att ställa öppna 

följdfrågor på intervjusvaren blev intervjupersonerna i en högre grad emotionell engagerade och 

berättade om sina egna, personliga upplevelser om intraorganisatoriskt samarbete inom förvaltningen. 

Vid genomförandet av intervjuerna förekom inga incidenter som kan rapporteras, här syftas på att 

intervjupersonen blev ledsen eller upprörd.  

7.7 Bearbetning och tolkning 

De inspelade intervjuerna, som i snitt hade en längd på cirka 72 minuter, transkriberades antingen 

samma dag där intervjuen ägde rum eller senast dagen därefter. Tanken med att transkribera 

intervjuerna kontinuerligt har varit att kunna korrigera innehållet i intervjumanuset eller att kunna 

upptäcka ett förändringsbehov hos forskaren i sitt sätt att bemöta intervjupersonerna så att 

informationsvärdet av studiens empiri kan säkerställas och till och med höjas. Under studiens gång har 

inget behov av att förändra om intervjumanuset konstaterats. Däremot har den ovan beskrivna 

reflekterande processen haft sin nytta i att bibehålla en medvetenhet i förhållningssättet vid 

intervjutillfällena. Utöver det har processdagboken varit ett minnesstöd vid analysen och slutliga 

diskussionen av studiens resultat.  

Datafilen på intervjun överfördes från smartphonen till en dator. Tanskriberingen genomfördes med 

stöd av programmet DSS Player for MAC på datorn. De transkriberade intervjuer sparades på ett 

externt USB-minne som förvarades tillsammans med en utskrift på transkriberingen i en låsbar låda i 

ett skrivbord. Alla inspelningar på smartphonen och datafiler på datorn togs bort efter transkriberingen 

hade sparats på det externa USB-minnet. Vid transkriberingen togs bort repeteringar på ord, 

grammatikaliska fel i talspråket samt fyllande ord (till exempel ”mm, äh” och så vidare).   

Tolkning 

Arbetets studie utgår ifrån en fenomenologisk och socialkonstruktivistisk ansats vilket innebär att 

textens tolkas utifrån språket som konstruktion av verkligheten. Intentionen i det är att skapa en 

djupare förståelse om aktörens upplevelse i en specialiserad socialtjänst.   
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Grounded theory som inledande orientering vid datainsamlingen 

Ett mer metodiskt orienterat uttryck av den fenomenologiska ansatsen anses vara grounded theory 

som är en av de mest använda kvalitativa metoderna internationellt (Denzin & Lincoln, 2013; 

Alvesson & Sköldberg, 2012). Grounded theory har sitt ursprung i den symboliska interaktionismen, 

en kvalitativ metodologisk inriktning som uppträdde i USA redan i början av 1900-talet. Startpunkten 

för användningen inom socialvetenskaplig forskning anses ligger i den av Glaser och Strauss skrivna 

boken ”The Discovery of Grounded Theory” från 1967 (Alvesson & Sköldberg, 2012). Kvale och 

Brinkman ser i grounded theory en ansats som möjliggör utveckling av teoretiska föreställningar om 

ett ämne genom observationer och intervjuer (2009).  

I sin metodiska användning går grounded theory ut på att skapa kategorier ur de genererade data. 

Formuleringen av kategorier i empiriskt material betecknas inom litteraturen delvis som kodning 

vilket konkret betyder att ett nyckelord eller ett tema knyts till ett textsegment. Begreppen kodning och 

kategorier används i litteraturen ibland omväxlande med varandra (Kvale & Brinkman, 2009). För den 

praktiska användingen av groundet theory föreslår Alvesson och Sköldberg (2012) ett förhållningssätt 

som innehåller fyra konkreta faser. De fyra faserna har använts som en orientering vid tolkning av den 

empiriska data från arbetets studie:  

 

Fas 1:  Genomgång av insamlat skriftligt material, till exempel intervjuutskrifterna och 

insamlade dokument, genom att läsa texterna i flera omgångar.  

Fas 2:  Samtidigt som texterna gås igenom pågår en inre reflektion över under vilka 

kategorier/tema data i texten kan sorteras. Kategorierna/teman antecknas. 

Fas 3:  Utifrån de framtagna kategorierna/teman markeras textpassagerna. 

Fas 4:  Alla textpassager som tillhör samma kategori/tema samlas i ett eget dokument. 

 

Som tidigare under punkt 5 (Syfte, Forskningsfråga och Frågeställningar) beskrivit är syftet med 

arbetet att skapa en djupare förståelse om hur aktörer inom specialiserade socialtjänster upplever 

situationer i vilka de ska samverka med aktörer från andra verksamheter. Utifrån den djupare 

förståelsen ska även belysas hur aktörer inom socialtjänsten agerar för att bemöta de utmaningar som 

resulterar ur den specialiserade organisationsformen. Övervägande bemöter aktörerna 

specialiseringens negativa konsekvenser med stöd av integrerande processer (se punkt 3.7 

Resulterande utmaningar för socialtjänstens arbete). Som ett område där integrerande processer är 

mest förekommande har informationsöverlämningen vid initiering av öppenvårdsinsatser för barn och 

ungdomar ramats inom aktörernas arbetsvärld (se punkt 3.1 En avgränsning till öppenvårdsinsatser 

för barn och ungdomar).  

Grounded theory med sitt ursprung i den symboliska interaktionismen erbjuder sig här som en 

orientering för analysen av de integrerande processerna. Utifrån den ovan beskrivna metodiska 
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inriktningen har kodningsprocessen använts för att skapa följande kategorier ur det empiriska 

materialet:  

1. Integrerande processer mellan myndighetskontoret och behandlingsenheten inom professionens 

domän. Här utforskas både formella och informella reglerade integrerande processer.  

2. Uttalanden som beskriver intervjupersonens egen verksamhet samt uttalanden som beskriver andra 

enheter eller arbetsgrupper inom professionens domän. 

3. Integrerande processer mellan cheferna för myndighetskontoret och behandlingsenheten. 

4. Integrerande processer mellan socialtjänsten och dess omgivning. 

 

Den empiriska fasen inleds således med en metod som bär på en grounded theory karaktär. Alla 

utskrivna transkriberingar, sammanlagt cirka 68 sidor, har gåtts igenom ytterligare 2-3 gånger. 

Därefter har alla passager sorterats under de olika teman som har identifierats enligt ovan. Detta har 

sedan sammanställts i en löpande text för att skapa transparens i intervjupersonens beskrivningar om 

sina upplevelser och sitt agerande.  

I ett senare förlopp av arbetet, närmare bestämt vid beskrivning och analys av det empiriska 

materialet, används den i arbetet utvecklade teoretiska referensramen. Den av Kouzes och Mico (1979) 

formulerade domänteorin kopplad med den i DiMaggio och Powell (1991) beskrivna nyinstitutionella 

organisationsteorin anses vara en bärande grund för att kunna ge svar på arbetets frågeställningar (se 

punkt 5 Syfte, forskningsfråga och frågeställningar). 

7.8 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet – empiriska metodikens kvali-

tetskontroll 

I följande avsnitt diskuteras arbetets empiriska arbetssätt utifrån termerna giltighet (validitet), 

tillförlitlighet (reliabilitet) och överföringsförmåga till andra kontexter i samhället (generaliserbarhet). 

Denna diskussion förs med intentionen att undersöka kvaliteten i arbetets empiriska design och 

analysmetodik. 

Validitet 

Som redan antytts anger validitet styrkan på den giltighet, sanning och riktighet ett yttrande har. 

Inom forskningsmetodologiskt språkbruk innebär det att undersöka frågan om de observationer som 

gjordes verkligen speglar de fenomen man har varit intresserad av (Kvale och Brinkman, 2009).  

I arbetet söks en validitet genom att föra en kontinuerlig diskussion där aktörer utgörs av olika 

källor. Vid generering av empiriska data, och här explicit i intervjusituationerna, har det eftersträvats 

en hög grad av validitet genom att uppnå en tydlighet i intervjupersonens svar.  

 

Frågorna i bakgrunden har här varit  

 Överdriver eller underdriver intervjupersonen i sina svar? 

 Hur handlar intervjupersonen i praktiken? Här ombads intervjupersonen att konkretisera sina svar 

med exempel ur arbetsvardagen. 
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Vid intervjutillfällen har det inte kommit upp intrycket av att intervjupersonerna över- eller 

underdriver i sina svar. Intervjupersonerna kunde även ge några exempel ur arbetsvardagen när de 

ombads att beskriva sina handlingar på ett konkretare sätt.   

En annan, inre diskussion med syfte att höja validiteten fördes kontinuerligt i arbetet genom regel-

bundna tillbakakopplingar till arbetets utgångspunkt: den fiktiva berättelsen om familjen och dess 

missnöje i kontakt med socialtjänsten.  

Genom kombinationen av det ovan beskrivna förhållningssättet bedöms att validiteten i arbetet är 

god.  

Reliabilitet 

Reliabilitet, eller tillförlitlighet, hänför sig till forskningsresultatens konsistens och 

reproducerbarhet Reliabilitetens intention är att motverka en godtycklig subjektivitet i arbetet (Kvale 

& Brinkman, 2009). Yin (2009) anser att reliabiliteten är god om forskningens steg såsom insamling 

och analys av data kan repeteras med samma resultat. I arbetets struktur och upplägg har dessa 

rekommendationer följts så långt som det är möjligt utifrån det sekretessperspektiv som behöver 

beaktas. Urvalskriterier samt forsknings- och intervjufrågorna har beskrivits i arbetet på ett 

lättillgängligt sätt och likaså har ambitionen varit att tydliggöra tillvägagångssättet vid analysen av det 

empiriska materialet. Detta förhållningssätt i sin helhet torde styrka studiens reliabilitet  

Generaliserbarhet 

Yin (2009) hänvisar till att generaliserbarhet i kvalitativa studier uppnås utifrån andra strategier än 

vid traditionell statistisk generaliserbarhet i till exempel naturvetenskapliga studier. Kvale och 

Brinkman (2009) delar här Yins uppfattning inför begreppet analytisk generaliserbarhet för studier 

inom samhällsforskning. En analytisk generaliserbarhet uppnås genom en väl överlagd bedömning om 

resultaten från en studie kan ge vägledning till det som kan hända i en annan situation. Således bygger 

analytisk generaliserbarhet på påståenden som utvecklas ur logiska tankeprocesser (Kvale och 

Brinkman, 2009).  

Med syfte att höja generaliserbarheten har tidigare kunskap från forskning och teoretiska ansatser 

tagits med redan vid formuleringen av intervjumanuskriptet samt teman för analys utifrån grounded 

theory.
7
 På det sättet generades resultat en öppenhet i frågor och teman som ska säkra möjligheten att 

kunna använda dem även i andra sammanhang. Genom det höjs sannolikheten för att liknande resultat 

produceras vilket stärker förklaringskraften och generaliserbarheten i studien. 

En svaghet i arbetets generaliserbarhet ligger i urvalsprocessen av kommuner och intervjupersoner 

samt i avgränsningen på integrerande processer vid initiering och uppföljning av öppenvårdsinsatser 

för barn och ungdomar. Urvalprocessen innehåller många olika steg vilket gör att studiens empiriska 

objekt fokuserar bara på ett begränsat område inom socialtjänstens arbete.  

                                                      
7 Här hänvisas till kunskap som härleds till exempel från domänteorin och nyinstitutionella teorin.  
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Bryman (2002) hänvisar till att kvalitativa studier har de inneboende begränsningarna som minskar 

generaliserbarheten av studiernas resultat. Begränsningen, så Bryman, ligger i att forskningsresultatet 

inte kan generaliseras utöver i den situationen i vilken de är producerade.  Esaiasson, Gilljam, 

Oskarsson & Wägnerud (2012) håller dock emot att resultat från kvalitativa studier kan appliceras på 

närliggande fall i populationen under förutsättning att resultaten har blivit kopplade och förankrade i 

tidigare forskning och i teorier.   

Denna studie har inte haft som mål att utveckla en allmän teori om specialiserade socialtjänster i 

Sverige utan vill bidra med en förståelse för aktörernas upplevelse i arbetsvardagen som präglas av en 

specialiserad organisationsform. Detta mål kan, enligt Esaisson et al. (2012) uppnås även med 

kvalitativa studier som fördjupade sig i ett begränsat empiriskt objekt med bara få intervjupersoner.  

7.9 Etisk diskussion 

Vid planeringen och genomförandet av arbetets studie har Vetenskapsrådets riktlinjer och 

rekommendationer varit en utgångspunkt och orientering i arbetet. Främst har den i 2011 publicerade 

skriften God forskingsed (Vetenskapsrådet, 2011) varit en ledtråd vid reflektion kring planerinen och 

genomförandet av studien. Den skriften inkluderar även andra föreskrifter och rekommendationer till 

exempel Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SOU, 2003:460), 

Helsingforsdeklarationen från 1964 (s. 119, Vetenskapsrådet, 2011) och de tidigare använda fyra 

forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet har framtagit i 2002 (Vetenskapsrådet, 2002). Utifrån 

bestämmelser ur Lagen om etikprövning av forskning som avser människor konstateras att det inte 

behövdes ansökning om tillstånd för denna studie vid en etikprövningsnämnd eftersom studien 

genomfördes i ett utbildningssyfte. 

Som tidigare nämnts inkluderades de fyra forskningsetiska kraven i den aktuella publikationen från 

Vetenskapsrådet. De fyra kraven (informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 

nyttjandekrav) har dock ställts i ett större sammanhang och är nu anpassad efter de frågeställningar 

och ramar aktuell forskning behöver prövas efter. För den föreliggande studien anses dock vara de 

tidigare forskningsetiska kraven en tillräcklig reflektionsyta då studien håller sig i en begränsad och 

konventionell metodisk ram. 

Studien och den tillhörande empiriska metoden kommer således diskuteras utifrån följande 

forskningsetiska krav: 

 

1. Informationskravet 

2. Samtyckeskravet 

3. Konfidentialitetskravet 

4. Nyttjandekravet 

 

Informationskravet har lösts genom att alla intervjupersoner har fått både muntlig och skriftlig 

information om studiens syfte och genomförande. Informationsbrevet, som har skickats ut i förväg via 

epost, har bifogats till arbetet (Bilaga 2). 
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För att ytterligare styrka samtyckeskravet har i informationsbrevet till intervjupersonerna hänvisats 

till att medverkan i studien sker utifrån deras eget beslut och deltagandet i studien kan avbrytas från 

deras sida när som helst och utan motivering. Vid själva intervjutillfället har information om studiens 

syfte, genomförande och möjligheten till att avbryta deltagandet repeterats innan första intervjufrågan 

har ställts. Alla deltagande intervjupersoner har sedan lämnat sitt muntliga samtycke till deltagandet  

Att tillgodose konfidentialitetskravet innebar en utmaning i materialinsamlingen, särskilt 

eftersom konfidentialiteten inte hade en stor betydelse för intervjupersonerna. I kommun 1 och 3 visste 

intervjupersonerna om den andras deltagande i studien. Även i kommun 2 där det genomfördes bara en 

intervju på behandlingsenheten och inte på myndighetskontoret berättade intervjupersonen öppet för 

sina kollegor om sitt deltagande i studien och vad intervjun skulle ha för tema. Utifrån det här 

beskrivna beteendet härleds slutsatsen att själva deltagandet i studien inte utgör en risk för negativa 

konsekvenser för de deltagande intervjupersonerna. En annan fråga är hur det insamlade materialet 

förvarades och avpersonaliserades efter intervjutillfällena. 

Intervjuerna spelades in på en så smartphone, en mobiltelefon med inspelningsfunktion. Den så 

genererade ljudfilen överfördes sedan via datorn till ett USB-minne och togs bort från datorn. Alla 

utskrivna intervjutexter sparades även på USB-minnet som förvarades i en låsbar låda. Utskrifterna 

gicks igenom utifrån synpunkten att hitta informationer som skulle kunna avslöja antingen 

kommunens namn och/eller intervjupersonens identitet. De känsliga informationerna togs bort ur 

texterna. De insamlade dokumenten från kommunerna bifogas inte som bilaga till arbetet utifrån 

samma intention.  

Med hänvisning till det ovan beskrivna förhållningssättet anses att konfidentialitetskravet är 

tillgodosett.  

Kravet efter att de i studien inhämtade uppgifterna endast får användas för forskningsändamål 

(nyttjandekravet) har varit det fjärde forskningsetiska kravet fram till 2002 men är även förankrat i 

Helsingforsdeklarationen och i den nyaste publikationen från Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 

2011).  Det försäkras att alla empiriska data bara fungerade som underlag för det föreliggande arbetet, 

alltså enbart i utbildningssyfte och inte i forskningssammanhang.  
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8 Resultat 

Det empiriska materialet består av skriftlig information om socialtjänsternas inre organisation, 

styrdokument om socialtjänsternas värdegrunder och målsättningar samt fem semistrukturerade forsk-

ningsintervjuer. Resultatredovisningen har ordnats på det sättet att informationerna ur de skriftliga 

dokumenten presenteras med tanke att skapa en referensram för genomgången av det empiriska 

materialet som framkom i intervjuerna. 

8.1 Genomgång av inhämtade skriftliga dokument 

Ur de inhämtade skriftliga dokumenten framgår vilken organisationsform de olika kommunerna har 

och vilka funktioner verksamheterna har som intervjupersonerna är tillhöriga. Följande tabell samman-

fattar hittade resultat: 

 

Tabell 2: Kommunens organisationsstruktur, verksamhetens målgrupp och arbetsuppgift 

 

Kommun Organisationsform Myndighetskontor 

Målgrupp/Arbetsuppgift 

Behandlingsenhet 

Målgrupp/Arbetsuppgift 

 

Kommun 1 Specialiserad Alla åldrar 

 

 

Utredning/uppföljning 

0 – 18 år och tillhörande 

familjemedlemmar 

 

Öppenvård på hemmaplan 

 

Kommun 2 Specialiserad Alla åldrar 

 

Utredning/uppföljning 

0 – 19 år och tillhörande föräldrar 

 

Öppenvård på hemmaplan 

 

Kommun 3 Specialiserad 0 – 18 år 

 

 

Utredning/uppföljning 

0 – 18 år och tillhörande föräldrar 

 

Öppenvård på hemmaplan 

Preventivt arbete 

Fältarbete 

  

Alla socialtjänster har specialiserade organisationsstrukturer och de utvalda verksamheterna. 

Myndighetskontoret i kommun 1 och kommun 2 har ingen specifik åldersbegränsning medan 

myndighetskontoret i kommun 3 har en inriktning på barn och ungdomar upp till 18 år. Äldre personer 

utreds av en annan utredningsgrupp inom socialtjänsten. 

Verksamhetsdomänen inom HSO gestaltas enligt Grape et al. (2006) utifrån deras struktur och 

organisation och ramar in allt organisatoriskt beteende som grundar sig på en gemensam utgångsfråga 

och yttrar sig i produkter och tjänster olika aktörer producerar. De för studien utvalda kommunerna har 

gemensamt att socialtjänsten är organiserad i specialiserade strukturer, det vill säga utrednings- och 

behandlingsarbete utförs i två avskilda verksamheter där varje verksamhet leds av enhetschefer. 

Enhetscheferna i sin tur har en egen överordnad chef som antingen betecknas som verksamhetschef, 

sektionschef eller områdeschef. I en av de undersökta kommunerna har enhetschefen för myndighets-

kontoret och behandlingsenheten varit samma person vid intervjutillfället i avvaktan på att en ny 

enhetschef skulle tillträda sin tjänst på myndighetskontoret.  
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Sammanfattningsvis kan konstateras att den specialiserade strukturen för socialtjänsten 

representerar verksamhetsdomänen i de tre kommunerna och att verksamhetsdomänen innefattar en 

socialnämnd som politisk domän, chefer på olika nivåer inom förvaltningsdomänen och två separata 

domäner som professionsdomän: myndighetskontoret och behandlingsenheten.  

Verksamhetsdomänen är en konstruktion som är lika i alla undersökta kommuner medan 

domänanspråken skiljer sig på grund av olika lokala traditioner och kulturer gällande integrativa 

processer mellan professionens domäner. 

8.2 Repeterande exkurs: domänanspråk - möjligheter och hinder för 

integrerande processer inom professionens domän 

Innan de framkomna resultaten ur intervjuerna redovisas ska en repeterande exkurs till domänteorin 

skapa en utgångspunkt för följande avsnitt.  

Begreppet domänanspråk refererar till domänens identitet och självbild som yttrar sig genom 

organisatoriskt beteende i form av produkter eller tjänster som domänen levererar (Kouzes & Mico, 

1979). Konkretiserad på det föreliggande empiriska materialet betyder det att myndighetskontorets 

respektive behandlingsenhetens produkter och tjänster står i fokus av betraktelsen. Det betyder att 

utredningsarbete för myndighetskontoret och behandlingsarbete – här öppenvårdsbehandling på 

hemmaplan – för behandlingsenheten definieras som domänanspråk för respektive arbetsgrupp.  

8.3 Intervjuer 

Med syfte att skapa en översiktlig resultatredovisning ordnas intervjuerna efter de ur det empiriska 

materialet genererade temana och presenteras kommunvis. Den så resulterande strukturen förtydligas i 

följande bild: 

 

Kommun 1 Kommun 2 Kommun 3 

Tema 1 Tema 1 Tema 1 

Tema 2 Tema 2 Tema 2 

Tema 3 Tema 3 Tema 3 

Tema 4 Tema 4 Tema 4 

 

Figur 5: Struktur för resultatredovisning 

 

8.4 Kommun 1: Carla och Paula 

I kommun 1 intervjuades 1:e socialsekreteraren Carla
8
 på myndighetskontoret och Paula, som är 

gruppledare inom behandlingsenheten. Båda intervjuerna genomfördes i byggnaden där 

intervjupersonerna har sina arbetsplatser. Intervjupersonerna hade valt lokaler där störningar utifrån 

kunde uteslutas.  

                                                      
8 Alla i redovisningen använda namn är inte personens verkliga namn 
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Carla och Paula har arbetat med samordningsuppgifter sedan ett antal år tillbaka, de har daglig 

kontakt med varandra genom sitt arbete och känner varandra. Trots intentionen att bevara diskretion i 

kontakten med intervjupersonerna visste Carla och Paula om varandras deltagande i undersökningen. 

Vid intervjun nämns sedan aldrig den andra kollegans namn. Fokusen ligger antingen på integrerande 

processer inom professionens nivå eller med andra domännivåer. I följande avsnitt redovisas Carlas 

och Paulas svar ordnat efter de framtagna fyra teman. 

Tema 1 - Integrerande processer mellan myndighetskontoret och behandlingsenheten inom 

professionens domän 

Carla och Paula anger två formella verktyg för integrerande processer mellan deras enheter. Dels är 

det BBIC (Barns Behov I Centrum) som är en utrednings- och uppföljningsmodell för barn och ung-

domar. BBIC har utvecklats av Socialstyrelsen. För det andra verktyget som styr integrerande proces-

ser nämns inget specifikt namn. Verktyget infördes av en konsult för cirka 10 år sedan och ska reglera 

överlämningen av ärenden från myndighetskontoret till verkställigheten genom aktörer på behand-

lingsenheten. Förfarandet omfattar två olika möten mellan ansvarig handläggare och samordnande 

gruppledaren på behandlingsenheten. Första mötet ska bokas under utredningstiden med syfte att 

beskriva de under utredningen hittills framkomna behov som personen eller personerna i ärendet har. 

Andra mötet är tänkt som ett konkret överlämningsmöte där handläggaren berättar och förklarar för 

barnet eller ungdomen och dess familj resultatet och beslutet i utredningen. I överlämningsmötet deltar 

även den samordnande gruppledaren och en behandlare från behandlingsenheten för att presentera 

insatsformen som har tagits fram för att tillgodose behoven som har kommit fram i utredningen.  

Carla förklarar hur de olika enheterna kontaktar varandra utifrån det beskrivna reglementet:  

Ja. Det finns möten när man introducerar utförarna i ett ärende, IM (förkortning för Informations-Möte), 

där finns det fasta tider. Varje onsdag så finns det tre tider som man kan använda sig utav och då finns det 

ett bokningssystem för de här tiderna. Och så ska man skicka en kallelse på ett visst sätt. Vi får inte maila 

information med känsliga uppgifter. Så det tendera till att vara lite krångel kring det här – det är min bild. 

(…) Det är en fastställd rutin ”så här ska det gå till!”. Sedan är det inte alltid så att det sker på det viset. 

 

På frågan hur det kommer sig att det formella överlämningssystemet inte alltid följs svarar Carla: 

Det kan bero på att introduktionen utav det arbetssättet till nya anställda fallerar ibland. Att den inte är 

tillräckligt. Jag tror också att en faktor är att man kommer som ny och jobbar här så har jag lagt märke till 

att formerna för hur man kallar varandra, bjuder in varandra till de här olika mötena, tenderar att bli 

viktigare än själva innehållet. Har jag kallat rätt personer, har jag använt rätt papper (…).  Alltså kring 

den här rutinen så finns det ett antal blanketter, olika funktioner att använda för att kalla till de mötena. 

Det tror jag kan bidra till att det inte sker alla gånger.  

 

Paula beskriver sin uppfattning om vad det beror på att enheterna frångår det formella systemet för 

ärendeöverlämning: 

Jag skulle vilja uttrycka mig så här: när det är många personer som behöver vara delaktiga så är den här 

strukturen med IM och ÄM (ÄM är förkortning för Ärende-Möte) jättefunktionell. För då vet alla att jag 

ska finnas tillgänglig. Så då ska jag kunna vara med. Då kan man samla ihop mycket personer till ett 

möte. Men däremot kan jag nog uppleva som gruppledare att jag uppskattar mycket mer de informella 

samtalen som jag och en utredare kan ha. De kontakterna kan vi ha när som helst under veckan. Då kan 
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handläggaren bara lyfta luren och säger ”kan jag komma prata med dig?”  ”Ja” säger jag, ”välkommen!”. 

Så sätter vi oss ner och pratar. Och det tycker jag är bättre, då kan jag få ett flöde, ett mera verksamt flöde 

för mig. Eftersom det är jag som ska fundera sedan är det här någonting som vi ska gå in, hur skulle vi 

kunna gå in? Vilka av mina kollegor har möjlighet att gå in i den här insatsen? Då får jag tid att fundera ut 

det. Och så kan jag plocka på de personerna, och vi kan sedan tillsammans med utredaren ha ett 

ärendemöte för att prata om det här ärendet.  

 

Både Paula och Carla berättar att de informella kommunikationsvägarna är allmänt kända och 

accepterade både inom arbetsgruppen och även på chefsnivå. Carla kritiserar dock att systemet har 

utvecklats till ett rent överlämningsverktyg som nästan enbart sätts igång från myndighetssidans håll. 

Tanken med hela systemet har varit att såväl utförarorganisationen som myndighetskontoret skulle kunna 

använda sig av den här formen för att kalla varandra. Idag så har det blivit ett verktyg för 

myndighetskontoret. Det är oerhört sällan att någon i vår utförorganisation signalera ”hallå, vi behöver ett 

möte kring det här ärendet enligt det här systemet!”. 

Tema 2 - Uttalande som beskriver intervjupersonens egen verksamhet samt uttalande som beskriver 

andra enheter eller arbetsgrupper inom professionens domän 

I båda intervjuerna frågas om organisatoriska och strukturella ramar som respektive verksamhet 

har. Här syftas till exempel på formella värdegrunder och mål samt informella faktorer som är 

grundläggande för det organisatoriska beteendet. Carla hade nyligen letat efter värdegrunderna för 

myndighetskontoret. Hon hittade dock inga konkreta värdegrunder för just verksamheten hon ingår i 

utan bara ledord som hade formulerats för hela kommunen: ansvar, service och utveckling. Carla 

fortsätter i intervjun: 

Om jag skulle formulera något som jag tycker vi bär med oss, som vi försöker att förhålla oss till så är det 

lagstiftningen - om man kan ha det som en värdegrund. Barnens behov ligger också som en övergripande 

faktor i sådana diskussioner. Eget ansvar - individens eget ansvar – portalparagrafen – skulle jag också 

vilja säga finns med i de tankarna när man börjar prata om ”vad gör socialtjänsten?”  

 

I ett av Paulas svar framgår att hennes arbetsgrupp hade genomgått ett gediget värdegrundsarbete.  

Familjeteamet blev inspirerat av XY (en annan behandlingsgrupp inom behandlingsenheten) som hade 

extern handledning och där man jobbade med värderingsfrågor. Sedan hade vi gemensam brainstorming i 

gruppen där vi skrev upp så många värdegrundsord som vi kunde tänka. Sedan bröt vi ner och försökte se 

vilka synonymer det fanns med och vilka det var som var viktigast. Så vi diskuterade oss fram till de 

värdegrundsorden vi ville jobba med. Det var en process på ett antal gånger givetvis. Sedan tog vi ledord 

för ledord och diskuterade: var lägger vi in för definition i det här? Vad menar vi med det här ordet och på 

vilket sätt ger det sig till uttryck? Hur beter vi oss mot varandra i gruppen och hur vi beter oss mot de vi 

arbetar med? Och på vilket sätt skulle vi kunna mäta?  

 

Kommunens övergripande ledord hade Paula fått till sig först i ett senare skedde. Paula 

konstaterade dock att kommunens ledord sammanfaller med de av arbetsgruppen formulerade 

värdegrunderna. Med syfte att få en tydligare bild av verksamhetens organisatoriska och strukturella 

ramar utforskas de mål som styr myndighetskontorets och behandlingsenhetens arbete. Carla berättar 

om de mål som styr utredarnas arbete på myndighetskontoret: 

Ekonomiska mål – det blir mitt snabba, spontana svar. 
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Carla fortsätter: 

Men min bild är att de här målen likväl som värdegrunderna inte når ner till den konkreta nivån. Det 

saknas måldiskussionerna om själva målen. Kommunikationen finns men jag kan inte riktigt sätta fingern 

på vad det är som saknas. Det här blir ord på ett papper, de här målen, men sedan saknas det lite grand hur 

vi gör det. Hur gör vi i möten? Hur gör vi i diskussioner kring placering eller andra insatser från våra egna 

utförare? Men jag tror inte vi tänker- ” ok, genom att vi gör så här så jobbar vi åt det här målet!” Utan att 

det har tendens att blir mer som ”oh – det här barnet kommer vi aldrig att få placera ...!” Här blir målet ett 

hinder när vi kanske gör bedömningen att det vore det bästa för barnet med en placering. Det är svårt att 

sätta fingret på ”vad det är som saknas …!”  

 

Carla påtalar här att målsättningen för socialtjänstens arbete och andra ramar kan vara motstridiga 

ibland. Hon syftar här på kommunens målsättning att minska kostnader för institutionsplaceringar för 

barn och ungdomar vilket inte alltid är kongruent med Socialtjänstlagens grundtanke att barnets bästa 

ska vara utgångspunkten i socialtjänstens arbete.  

När Paula ställs inför frågan om målstyrningen i behandlingsenheten hänvisar hon till den årliga 

strategiska planen som, så Paula, inte ger ett större stöd för det dagliga arbetet inom 

behandlingsenheten: 

Istället gjorde man en generell klump av alltihopa. Och då blir det ännu svårare att se vad det är för mål 

som gäller för mig egentligen. Där har du delar i det här med behovet av ett eget värdegrundsarbete. Och 

sedan har det givetvis BBIC som har varit en sammanhållande målformulering kan man säga utifrån att 

man jobbade med genomförandeplanerna. För sedan finns inte så mycket annat som förestavas oss 

egentligen. Så att, vi lever vårt eget liv lite grand.  

  

Paula ser däremot att målstyrningen inte sker direkt via politikerna och cheferna utan snarare via 

genomförandeplanen enligt BBIC som upprättas av utredarna på myndighetskontoret. 

Vi styrs av genomförandeplaner. Utredarna skriver fast de övergripande målen i de olika behovsområdena 

och målen inom de behovsområdena. Sedan har vi skapat det systemet i vår kommun att verkställigheten 

tas sedan över och fyller i den resterande delen i genomförandeplanen och fyller på med delmål och 

undermål och vem som gör vad. Tidsperspektiven när insatserna ska vara genomförda. Och här är det 

genomförandeplanen givetvis som vi har att hålla oss till. Den avgör mycket vad och hur vi arbetar i SoL-

ärendena (SoL är en förkortning för Socialtjänstlagen).  

 

Från myndighetskontorets sida framför Carla sin uppfattning om behandlingsenhetens arbetssätt 

vid öppenvårdsinsatser: 

Jag skulle önska mera intensiva insatser. Att man kanske går in på mer bred front. Jobbar mycket – IHF 

(IHF är en förkortning för Individuell hembaserad familjeterapi) till exempel. Där har man team. Jag 

skulle önska att man kunde jobba på mer flexibla tider. Det här tvistar vi väldigt mycket om. Jag har en 

bild av att jobba hemma hos familjen är mer verkningssamt än att sitta på ett kontor och diskuterar och 

jobbar utifrån den här modellen att ”hur vi har pratat om det här och nu får du den här läxan och sedan ses 

vi om 14 dagar igen!” Alltså, för mycket KBT (…). Vi har ständiga diskussioner i det här tycker jag - om 

det som är gynnsamt och inte gynnsamt. Att jobba hemma är inte alltid det bästa. (…).  Ja, att jobba 

kvällstid är inte så bra, det fungerar inte … det får jag som svar. 

 

Carla avslutar med en mer övergripande reflektion på behandlingsenhetens agerande vid 

öppenvårdsinsatser: 
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Det är nog en ackumulerad uppfattning genom åren. Arbetet från öppenvårdsenheten rör ju om i 

familjerna det händer saker och när det blir skarp läge så – då vill jag återigen förtydliga att det min bild – 

då har utförarna hojtat hit: ”Det går inte längre, vi måste placera!” Har man kunnat härbärgera ångesten 

frågar jag mig. Hur har man funderat kring att förändra sina egna arbetsmetoder, hur har man funderat att 

närma sig ärendet på ett annat sätt? Så att det är många gånger det har signalerats upp hit att ”Det går 

inte!” Och vi bromsar. Och det här väcker tanken hos mig: är det här kostnadsperspektivet lika väl 

förankrad i utförarorganisationen? 

 

Ur Carlas och Paulas berättelser framgår att de har delvis olika uppfattningar om integrerande 

processer inom socialtjänsten och deras påverkan på arbetet i respektive professions domän. Skilda 

uppfattningar kan även observeras kring frågan vilka organisatoriska och strukturella ramar det är som 

styr myndighetskontorets respektive behandlingsenhetens arbete. I intervjun framför Paula sin kritik 

mot myndighetskontorets agerande. Carla däremot hade framfört sin kritik till sin dåvarande 

enhetschef, hon hade dock inte pratat om bristerna hon ser med enhetschefen på behandlingsenheten.  

Tema 3 - Integrerande processer mellan cheferna för myndighetskontoret och behandlingsenheten 

I kommunen Paula och Carla är anställda hos har myndighetskontoret och behandlingsenheten haft 

samma person som enhetschef under en begränsad tidsperiod. Tjänsten som enhetschef för 

myndighetssidan är vid intervjutillfället vakant och enhetschefen på behandlingsenheten är 

tillförordnad enhetschef för myndighetssidan också.  

Vid intervjufrågor som fokuserar på integrerande processer inom förvaltningsdomänen görs således 

en distinktion på tiden med två separata enhetschefer och den aktuella situationen med en gemensam 

enhetschef för behandlingsenheten och myndighetskontoret  

Carla och Paula ger liknande svar om den förhärskande inställningen kring integrerande processer 

inom förvaltningsdomänen. Båda säger att alla chefer, även den förre detta chefen på 

myndighetskontoret, hade respektive har uppfattningen att integrerande processer i sina olika former är 

viktiga för socialtjänstens arbete. Carla beskriver sin bild av den tidigare enhetschefen på följande sätt: 

Den tidigare enhetschef här hade en - eller gav uttryck för - uppfattning som jag tolkar som att samverkan 

behövde nog bli lite mer sammanlänkad. Vi var inte tillräckligt sammanlänkande! Att utförorganisationen 

kanske behövde se över sin flexibilitet. Det min bild av den tidigare enhetschefen.    

 

Hon reflekterar över skillnaden mellan epoken där det fanns två olika enhetschefer med den 

aktuella situationen där chefsfunktionen på myndighetskontoret utförs av behandlingsenhetens chef. 

Personligen så kan jag se en fördel med att det är samma enhetschef. Utifrån att de tillförordnade har nu 

mera en helbild utav verksamheten, allt det som kommer in här, utredningar – på ett annat sätt. Tidigare 

så har det skett någon form av överlämning av information mellan enhetschefer. 

Konsekvenserna som man kunde se när det har varit två enhetschefer är att information tappas 

emellan. Så när det kommer nu ifrån en enhetschef till en annan enhetschef ska enhetscheferna nr 2 i sin 

tur förmedla det här ner till sin personal och då tappar man information i par led. Det gör att frågan kan 

komma: ” … varför ska vi göra så här?” Så, kanske det blir någon halv misär. 

 

Paula ser också liknande skillnader mellan epokerna med en respektive två enhetschefer. 
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En annan ledarstil betyder att visa vad man önskar och också göra det möjligt. En sak som har försvårat 

kombinationen emellan myndighets och verkställighet, det har varit den tidigare chefens förhållningssätt 

– hon var väldigt tydligt med sin personal – och sa: ”Ni är beställare, de ska utföra!” Och då pratar vi inte 

längre dialog. Utan då var bara att: ”hopp, hopp!” – nu ska ni göra det här. Och det spelar ingen roll om vi 

trodde att vi kunde utföra eller inte utföra behandlingsinsatsen. Det handlar här inte om en dialog. Utan 

det handlar om de var beställare och vi var utförare. Det var en period som inte var gynnsamt för 

samverkan och dialog, det kan jag lugnt säga. 

 

Paula relativiserar sitt uttalande, hon hänvisar till de olika personligheter cheferna har haft i den 

tidigare epoken: 

Det var ett ojämlikt partnerskap vill jag säga. Myndighetskontorets chef var betydligt starkare och 

drivande. Och det som behövs är att båda chefer är drivande och jämkar emot. Deras kommunikation har 

spridit sig till de andra i laget   

 

Intervjusvaren lämnar bara lite information om integrerande processer mellan enhetschefer och 

högre chefer inom socialtjänsten. Bara Paula nämner vid ett tillfälle kommundirektörens synpunkter 

på ledarskap inom socialtjänsten: 

Och pratar man med kommundirektören då tycker han att det enbart handlar om ledningsfunktioner och 

att det är en stark chef det handlar om, det löser allting. 

 

Carla anger en förre denna utvecklingsstrateg inom socialtjänsten som har varit involverad vid 

implementering av överlämningsverktyget för öppenvårdsinsatser i kommun 1. Den personen, så 

Carla, har trots hennes byte till en annan förvaltningssektion inom kommunen ett inflytande på 

integrerande processer inom socialtjänsten: 

Hon har varit så länge i kommunen att det finns en - hur ska jag säga – man lyssnar mycket på den 

personen. Trots att personen inte längre har den nära kopplingen ner till dagens verksamhet. 

 

Paula gör en konklusion av olika sammanhang i slutet av intervjun genom att beskriva hur 

motstridiga målformuleringar utgående från den politiska domänen skapar osäkerhet bland 

medarbetarna inom behandlingsenheten: 

Och då blir min slutledning att – råd och stöd, ja då är vi väldigt bra utförare för. Men behandling är vi 

mindre bra. Samtidigt som kravet ställs på oss egentligen. När man säger från politiken: ”Oh, ni har så 

höga placeringskostnader, ni måste jobba mera på hemmaplan!” – men det finns fortfarande inte någon 

tydlighet i resurstilldelning och vilken typ av resurs man ska använda sig för. För det är en kritik ibland 

från handläggarna på myndighetskontoret att ” … oh, ni skulle ha haft en mera kvalificerad resurs här 

nere!” för att det skulle bli ett bättre arbete.  

Tema 4 - Integrerande processer mellan socialtjänsten och dess omgivning 

Vid genomgång av det empiriska materialet från kommun 1 hittas flera uttalanden som vittnar om 

integrerande processer mellan socialtjänsten och dess omgivning. Carla och Paula tar dels upp 

liknande faktorer som har ett inflytande, sedan går de även in på faktorer som de anser riktar sig mot 

deras egen verksamhet. 
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Vid sammanställning av svaren gällande Tema 1 (Integrerande processer mellan 

myndighetskontoret och behandlingsenheten) har redan citerats ett intervjusvar av Carla där hon 

hänvisar till Socialtjänstlagen och BBIC som bidrar till den organisatoriska och strukturella ramen för 

myndighetskontorets verksamhet. Belyser man detta svar med fokus på integrerande processer mellan 

socialtjänsten och dess omgivning (Tema 4) så blir regeringen och Socialstyrelsen två aktörer i 

socialtjänstens omgivning som har en tydlig och värdegrundsbildande påverkan på 

myndighetskontorets arbete.  

Paula beskriver den strukturella och organisatoriska ramen som myndighetskontoret har utifrån sitt 

perspektiv som gruppledare inom behandlingsenheten: 

Då är vi tillbaka vid frågan om tydlighet med mål. Ett myndighetskontor har alltid en utpräglad tydlighet i 

sitt uppdrag, det kan man inte komma ifrån. Det är omgärdat av lagar på det ena och andra sätt, mer än 

vad en behandlingsdel är. För det är till och med så att vi har fört diskussionen, eller i alla fall har jag fört 

diskussionen, var är vi (behandlingsenheten) egentligen? 

 

En annan, stark impuls som kommer ifrån socialtjänstens omgivning är regleringen och 

sanktioneringen av ekonomiska medel som står till socialtjänstens förfogande. Här menas tillgången 

till skattemedel som regleras dels på den lokala politiska nivån där kommunfullmäktige sätter 

procentsatsen för kommunalskatten och sätter en kommunövergripande budget. Andra ekonomiska 

tillgångar, till exempel stimulansmedel för arbetet med personalutveckling, arbetet med 

ensamkommande flyktingbarn eller förstärkning av preventivt arbete för en psykisk hälsa inom 

befolkningen styrs på en nationell nivå.  

Slutligen anger både Paula och Carla hur personalomsättningen bland medarbetarna inom 

myndighetskontoret påverkar integrerande processer. Vid frågan om hur mycket värderingar 

diskuteras inom arbetsgruppen svarar Carla att det knappast händer på grund av att diskussionerna 

oftast handlar om ärendehanteringen i vardagen: 

Vi har varken traditionen eller vana att prata så mycket om det här. Den här diskussionen förhåller sig 

väldigt mycket på ärendenivå. Det skulle också kunna hänga samman med att vi under ett antal år – sedan 

2011 – har haft en relativt stor omsättning på personal. Pensionsavgångar, uppsägningar – nu har vi en 

jättehärlig grupp med tjejer i barnafödande ålder. Och då förstår du att det blir en ruljangs. Det blir vikarie 

som sitter på fasta tjänster som sedan flyttar på sig. Så det gör mycket att vi är mycket på ärenden nivån. 

 

Paula reflekterar över personalomsättningens betydelse för integrerande processer mellan 

myndighetskontoret och behandlingsenheten: 

Under senare år så har vi som många andra kommuner haft ett större flöde utav handläggare inom 

myndighetskontoret. 

 

Paula drar här följande slutsats: 

När myndighetskontoret är hårt ansträngt och har väldigt mycket att göra då minskar kommunikationen. 

Och det faller ut färre ärenden till verkställigheten också.  
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Arbetsledningen, så Paula, har uppfattat och reagerat på konsekvenser av personalomsättningen 

inom myndighetskontoret Hon beskriver ledningens agerande så här: 

Någonstans är det så att man har gjort omorganisering av arbetsuppgifter och man styra arbetsuppgifter i 

olika specialgrupper eller man har team – alltså man har prövat en rad olika modeller på 

myndighetskontoret för att komma till rätta med arbetsbelastningen. Men, man har aldrig lyckats? Jag 

tänker nog i termer av: är de för få i gruppen? Har man fel arbetsstruktur? Vad är det som man ytterligare 

skulle behöva ändra på för att de ska få en dräglig arbetssituation? 

 

Personalomsättningar som påverkande faktorer på socialtjänsten kan inte tillskrivas bara en 

organisation i socialtjänstens omgivning. Här handlar det om en tendens, en strömning som förklaras 

teoretiskt inom nyinstitutionella organisationsteorin som ett växelspel mellan olika aktörer i ett 

organisatoriskt fält. Följer man den teorin så utgör både socialtjänsten och deras anställda olika 

aktörer. Blir en anställd förälder och tar ut föräldraledighet eller fattar beslutet att byta arbetsplats så 

agerar den anställda som privatperson och inte som en del av socialtjänstens organisation. På så sätt 

blir de aktörer i organisatoriska fältet och deras beslutsfattande påverkar socialtjänstens verksamhet i 

dess inre integrerande processer.  

8.5 Kommun 2: Paul 

I kommun 2 föreligger andra förutsättningar för inhämtning av empiriskt material. På 

myndighetskontoret finns ingen medarbetare som vill delta i studien. Som anledning till detta anges att 

hela socialtjänsten befinner sig i en omstruktureringsfas för tillfället. 

På behandlingsenheten däremot är det en medarbetare som har arbetat i samma öppenvårdsenhet i 

åtta år som vill bli intervjuad. Intervjun med den personen, som kallas för Paul, förs i ett avskärmat 

samtalsrum på behandlingsenheten. För redovisning av intervjusvaren följs samma struktur som har 

använts för redovisning gällande Paula och Carla i kommun 1. 

Tema 1 - Integrerande processer mellan myndighetskontoret och behandlingsenheten  

I kommun 2 sker initieringen av en öppenvårdsinsats genom att chefen på myndighetskontoret 

överlämnar ett skriftligt uppdrag till chefen för behandlingsenheten. Paul fortsätter förklara hur 

reglerna ser ut: 

Chefen tar med sig uppdraget till vår behandlingskonferens. Och vi funderar: vem kan ta ärendet?  Det är 

i stort sett alltid ett gemensamt beslut. Sedan, trots alla rutiner, så frångår man ifrån de lätt. Ibland 

kommer det ärenden till oss där det inte finns ett beslut. Så ser sanningen ut. Då tar vi tillbaka ärendet och 

säger ”ni måste ha ett beslut!”  

 

Paul förtydligar i ett senare svar att återkopplingen till myndighetskontoret går direkt till ansvarig 

handläggare och inte via cheferna på respektive enhet. Paul ser i de formella reglerna en manifestation 

av maktfördelningen mellan myndighetskontoret och behandlingsenheten.  

Utredarna har en enorm makt. Det behöver vi tänka på. De fattar beslut. Fast där är det utifrån 

lagstiftningen också, SoL och så vidare. Det är inte det som jag pratar om. Det jag pratar om är mer det 

här med att vi behöver ha det med oss att vi har makt också. Om jag sitter och tar emot en familj som 
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utredare så är familjen alltid i underläge. Och där behöver man vara väldigt ödmjuk inför att de kanske 

inte alltid våga säga saker och ting som det är. De kanske inte våga säga ”nej, jag tror inte att jag behöver 

det!”, eller ”nej, jag vill inte ha det här!”  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att ärendeöverföringen mellan myndighetskontoret och öppenvården 

inom behandlingsenheten i kommun 2 sker via respektive enhetschef. En direktkontakt mellan för 

ärendet ansvarig handläggare och medarbetaren inom behandlingsenheten kommer enbart till stånd när 

de formella reglerna inte följs. Regelfallet är dock att behandlaren och utredaren träffas först i 

samband med ett gemensamt möte där även familjen, som insatsen gäller, deltar: 

Då är det familjen, alltså föräldrar, barn, utredare och exempelvis jag om det är jag som är behandlare. 

När det sedan sätts igång och det händer någonting i familjen då kan jag ta en direktkontakt med 

utredaren, jag ringer bara. Och sedan bokar vi ett möte med familjen, utredaren och mig. Det har jag som 

krav i ärenden där jag är inne i: att samverkan sker smidigt.  

 

I Pauls intervjusvar framkommer dock ingen relevant information om informella integrerande 

processer mellan myndighetskontoret och behandlingsenheten. Han redogör bara för formella regler 

och strukturer även vid insatsuppföljningar.  

Tema 2 - Uttalande som beskriver intervjupersonens egen verksamhet samt uttalande som beskriver 

andra enheter eller arbetsgrupper inom professionens domän 

Paul svarar vid frågor som berör tema 2 att arbetsgruppen han ingår i har den sociala systemteorin 

som värdegrund. Alla medlemmar i behandlingsgruppen har en avslutad familjeterapiutbildning med 

systemisk grund. Han tillägger att alla anställda inom kommunens socialtjänst har gått åtminstone en 

del av samma utbildning. Cheferna inom förvaltningsdomänen har fattat beslut om denna 

utbildningssatsning för att skapa en gemensam utgångspunkt för socialtjänstens verksamhet. 

Ett annat för arbetsgruppen gemensamt synsätt beskriver Paul som följande: 

Lägger vi märke till i arbetsgruppen att rutinen inte följs så ska vi i första hand påminna utredaren. Om 

jag har ett utredningsuppdrag då behöver jag se utredningsplanen och utredaren behöver skriva vad just 

jag som behandlare ska göra. Har jag en insats så måste jag ha en vårdplan. Och vårdplanen måste jag ha 

kommunicerat med familjen, underskriven för att jag kan göra min genomförandeplan. För vi jobbar 

också enligt BBIC. Och då behöver det vara ett beslut i datorn, det behöver finnas inlagd att en insats är 

inledd annars hag jag ju ingenstans att dokumentera. Och om det inte är så här, till exempel för att 

utredaren har varit sjuk, så dokumenterar jag i utredning om det är bara den som står öppet. Men, i första 

hand, påminner vi alltid utredarna och vi påminner också varandra. Vi tar ofta upp sådana frågor och vår 

grupp. Det händer faktiskt regelbundet, att rutiner inte hålls på grund av utredarnas tidsbrist. Och det 

drabbar mig i mitt arbete.  

 

Alla formella värdegrunder går tillbaka till ett implementeringsinitiativ från förvaltningsdomänens 

sida. Paul påpekar dock att det fördes omfattande samtal mellan hans arbetsgrupp och tillhörande 

enhetschef vilka ledde till att cheferna och arbetsgruppen är  

 

” (…) rätt så överens om värderingarnas innehåll.” 
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Informella värderingar i arbetsgruppen har - så Paul – en stor påverkan i behandlingsenhetens 

arbetsvardag: 

Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva de. De blir synliga på fikaraster, lunchraster, korridorsnack. Då är 

vi personer mer än professionella. Och då kan andra värderingar framkomma som är ibland lite 

tvivelaktiga i professionellt sammanhang.  

 

Paul önskar att hans arbetsgrupp skulle fortsätta diskutera de informella värderingarna och han 

menar att den dolda påverkan individuellt varierar. Arbetsgruppen hade påbörjat en sådan diskussion 

på en planeringsdag och hade fattat ett kollektivt beslut om att vilja beskriva sina arbetsuppgifter, hur 

det utförs och på vilka värdegrunder arbetet utgår ifrån. Vilken betydelse en sådan positionering skulle 

kunna få förklarar Paul så här: 

Vi behöver synliggöra det främst för andra och för våra samverkanspartners. Därför att de ska på ett 

bättre sätt kunna förstå vad vi gör. Vi är så inne i vårt arbete och då vet vi precis vad vi menar. Men när vi 

ska samverka med andra så är det ju jätteviktigt att vi tydliggör vad vi gör.  

 

Vid frågan om de formella målen för behandlingsenheten svarar Paul att det existerar övergripande 

mål för hela kommunen som är tydligt formulerade av kommunfullmäktige. De målen är 

medborgarnas rätt till stöd och hjälp och tillgänglighet. 

Tema 3 – Integrerande processer mellan cheferna för myndighetskontoret och behandlingsenheten  

Som inledningsvis nämndes vid presentationen av resultatet för kommun 2 har Paul arbetat i 

samma arbetsgrupp i åtta år. Han har varit anställd inom kommunen även tidigare och säger sig ha en 

god uppfattning om formella och informella integrerande processer gällande socialtjänsten. När Paul 

ombeds att beskriva sina upplevelser kring integrerande processer inom förvaltningsdomänen svarar 

han på följande sätt: 

Det har varit lite svårt. Cheferna behöver också hitta en gemensam grund och ett gemensamt 

förhållningssätt gentemot sina grupper. Vi har märkt många gånger att information som har kommit till 

oss genom vår chef har inte stämt överens med den informationen som till utredaren genom deras chef. 

Till exempel: när det gäller rutiner, hur vi ska göra i vissa ärenden. Informationen har många gånger blivit 

olika har vi upptäckt när vi pratade med varandra. (…). Konsekvensen blev en oklarhet – vi visste inte 

hur vi ska göra, hur vi ska genomföra vårt arbete.  

 

På frågan om han upplever att chefernas brister gällande ett gemensamt förhållningssätt 

förekommer i ett specifikt arbetsområde säger Paul: 

Ja, och då gäller det främst rutiner som rör överlämning av ärenden till eller från oss. När det gäller 

rutiner för dokumentationen, när det gäller rutiner för uppföljning.  

 

Samtalet med Paul i ämnet fortsätter och han berör frågan vad det kan finnas för sammanhang inom 

socialtjänsten som ligger till grund för chefernas olikheter. Han svarar: 

Om jag jobbar på utredningsenheten har jag en idé om vad bra ledarskap är och hur jag ska göra för att 

föra min grupp framåt. Och sedan blir jag stressad och pressad som sjutton och utvecklingsarbete blir hela 

tiden lidande på utredningsenheten för allt är så pressad. Medan här på behandlingssidan pratar vi om 
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utveckling och vi kommer framåt. Vi har jobbat med vår grupp som grupp, vi har gått företagshälsovård 

för att verkligen få ihop gruppen. (…..).  

Cheferna har även påtryckningar uppifrån, de ska behaga ledningen. Sedan ska de också behaga neråt. De 

sitter ibland i en riktig rävsax. Då är viktigt att vara en rätt stadig och stark person som sitter i den 

positionen. Och det är viktigt i kommunikationen mellan enhetscheferna och uppåt med 

verksamhetschefen att du har ett stöd i din egen arbetsgrupp. Eller i kontakt med politikerna. Det är lättare 

när man har sin grupp med sig än tvärtom.  

 

Paul ser en skillnad i hur myndighetskontoret och behandlingsenheten har utrymme för att arbeta 

med värdegrunds- och utvecklingsfrågor. Han uttrycker att arbetssituationen inom myndighetskontoret 

kan inskränka de möjligheterna. Dessutom sammanfattar han här hur chefernas uppfattningar om 

ledarskap blir påverkade genom integrerande processer inom förvaltningen.  

Tema 4 – Integrerande processer mellan socialtjänsten och dess omgivning 

I Pauls svar som berör det fjärde temat finns ett inlägg om hur integrerande processer initieras från 

behandlingsenhetens sida för att kunna positionera sig gentemot förväntningar och krav som ställs från 

andra aktörer inom socialtjänsten och även från aktörer ur socialtjänstens omgivning.  

Ett incitament som Paul ser är regeringens förankring av barnperspektivet i Socialtjänstlagen och 

han hänvisar även till Socialtjänstlagen som ställer krav på behandlingsenheten att dokumentera sitt 

arbete.  

I slutfasen av intervjun skildrar Paul ett annat exempel på hur integrerande processer mellan 

cheferna och socialtjänstens omgivning har en indirekt påverkan på myndighetskontoret och 

behandlingsenheten: 

Det blir svårt i fall att två enhetschefer sitter i samma möte med en representant från fastighetsbolaget och 

de går in med lite olika kulturer och intresse och syn om ”för vilka ska vi ha de lägenheterna”. Det är rätt 

tufft att slåss ibland med fastighetsbolaget, de har verkligen mandat från politikerna och dessutom finns 

det inte många lägenheter som är lediga. Och då kan det händer att de två enhetscheferna kommer tillbaka 

från ett sådant möte med olika tolkningar gällande diskussioner som kan vara konfliktartade eller inte 

avslutade. Och sedan förmedlar enhetscheferna olika versioner om konflikten till sin respektive 

arbetsgrupp. Det är bara ett exempel, det gäller också för andra samarbetspartner som polis, skola, hälso-

sjukvård.  

 

I kommun 2 kunde ingen intervju genomföras med en aktör från myndighetskontoret. Således 

saknas en motvikt till Pauls beskrivningar. I en senare analys på det framtagna empiriska materialet 

kommer därför Pauls intervju används som reflektionsyta för materialet från kommunerna 1 och 3.  
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8.6 Kommun 3: Petra och Mikaela 

I kommun 3 förs intervjuer med Mikaela som är enhetschef inom behandlingsenheten och Petra 

som är ungdomshandläggare inom myndighetskontoret. Intervjuerna genomförs i Mikaelas respektive 

Petras arbetsrum. 

Ur det empiriska materialet framgår inte i vilken omfattning Petra och Mikaela har en personlig 

kontakt med varandra som sträcker sig utöver den för arbetet relevanta ramen. Bägge två beskriver 

integrerande processer utifrån ett funktionellt perspektiv, de benämner alltså funktioner i 

organisationer och inte namnet på personen som funktionen innehar. Resultaten ur det empiriska 

materialet från kommun 3 presenteras utifrån samma tema som har använts vid presentationen av 

resultaten från de två föregående kommunerna.  

Tema 1 - Integrerande processer mellan myndighetskontoret och behandlingsenheten 

Petra, som intervjuades först, redogör för hur ärendeöverlämningen sker från myndighetskontoret 

till behandlingsenheten gällande öppenvårdsinsatser för barn och ungdomar och deras familjer. 

När det gäller till exempel familjestöd så skriver jag en remiss till den förebyggande enheten, kort om 

familjen och tanken om uppdraget där.  

Sedan tar de upp det – de har också möten varje vecka – och sedan fördelas ärendet där. Och sedan får jag 

en återkoppling från de som har fått det tilldelad. Och sedan säger de ”ja, det är vi som har fått uppdraget, 

och hur ska vi komma igång?”  

 

Petra berättar vidare att den rutinen för ärendeöverlämningen har funnits i flera år och att det har 

varit enhetscheferna från myndighetskontoret och behandlingsenheten som har fattat beslut om 

införandet av rutinen. Petra säger att BBIC – den av socialstyrelsen framtagna utrednings- och 

uppföljningsmodellen styr integrerande processer inom socialtjänsten. Styrningen sker via BBICs 

genomförandeplan som fungerar som styrdokument för insatser gällande barn- och ungdomar. 

Genomförandeplanen ska – så Petra – upprättas av aktörerna från behandlingsenheten utifrån 

uppdraget som formuleras på myndighetskontoret. Denna formella regel har dock inte följts, berättar 

Petra: 

Tyvärr, så måste jag erkänna, är det nog så att jag skriver genomförandeplaner så att den ska vara klar och 

finnas. Och så ber jag familjestödet att gå genom den tillsammans med familjen för att se om familjen kan 

godta den. Det är egentligen, ja – egentligen gör vi jobbet här fast vi inte ska göra det. Och jag vet inte 

hur vi ska faktiskt – hur vi ska prata med de om det att de inte vill skriva genomförandeplaner. Men … 

jag kan inte säga vad det beror på faktiskt.  

 

Petra tillägger att behandlingsenheten inte har skrivit genomförandeplaner så länge hon har varit 

anställd som utredare i kommunen. Hon tror att en förändring kommer att ske när socialtjänsten inför 

ett nytt databaserat journalföringssystem inom kort. 

Just nu så är det faktiskt så att vi ska införa Journal Digital här. Så – nu har man, tror jag, väntat på att 

Journal Digital ska implementeras och det är precis på gång, jag tror att det ska ske i nästa vecka. Och då 

tänker man från och med där så ska de komma igång och skriva genomförandeplaner. Så jag tror där har 

man nog – väntat eller skylt på.  
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I slutet tillfrågas Petra om hon vill tillägga någonting som det inte har ställts en fråga om i 

intervjun. Här kommer hon tillbaka till vikten av att ha fysiska möten mellan myndighetskontoret och 

behandlingsenheten.  

Nej, det viktigaste är väl att man ses och prata med varandra och att man inte går omkring och tro en 

massa. Och det är viktigt att få rutiner som vi har för att ses regelbundet och det är viktigt att hålla fast vid 

att vi håller vid i. Alla känner på det i längden. Visst ibland har man en känsla av att man har en utredning 

som ligger men att man ändå prioriterar det här att man är med en stund i alla fall, att man visa för alla det 

är viktigt. Börjar man boka in något ting då säger man samtidigt att de här träffarna inte är viktiga. Jag 

tror det är vi alla här i arbetsgruppen överens om.  

 

Mikaela som är en enhetschef på behandlingsenheten poängterar att det finns ett relativt nytt 

reglemente som styr formella integrerande processer mellan myndighetskontoret och 

behandlingsenheten.  

Vi har börjat med nätverksledare här, så vi har ett kollegium som även skolan kan bjuda in sig på eller 

landstinget, varje torsdag. Och då går vi genom tuffa, svåra ärenden med alla enhetschefer. Och då 

kommer handläggarna för ärendet och personer från min sida som är också i och berättar om ärendet 

 

På frågan hur ett sådant möte initieras förklarar Mikaela: 

Det är den som har ärendet, ofta är det en handläggare från barn- och ungdom från myndighetssidan. Är 

det ett ärende från utförarsidan så är det jag som enhetschef som är sammankallande.  

 

En annan, formell struktur som reglerar integrerande processer mellan myndighetskontoret och 

behandlingsenheten och som även berör aktörer i socialtjänstens omgivning är samordnade 

individuella planer (SIP). Här handlar det om ett verktyg som ska förbättra livssituationen för personer 

med psykisk ohälsa. Mikaela förklarar rutinen på följande sätt: 

Den får vilken verksamhet som helst kalla till, klienten själv får bestämma vem man vill ha med sig i 

mötet. Mest är det myndighetskontoret som sammankallar.  

 

Mikaela anför även ett exempel där ärendeöverlämningen mellan myndighetskontoret och 

behandlingsenheten hade havererat och varken formella eller informella integrerande processer kunde 

lösa konflikten. 

Vi har fått en skriftlig remiss och då kände jag det här ärende ska vi inte ha. Det krävdes cirka 60 timmar i 

månaden från behandlingssidan, familjestödsinsatser (…). Man plockar hem utan att säkra andra resurser. 

(...)  Och då hade utredaren jobbat väldigt länge för att få till stånd lösning som sedan föll ihop. Hon hade 

varit upp på nämnd och så, det hade blivit faktiskt en prestigefråga. 

 

Sammanfattningsvis för tema 1 kan konstateras att Petra och Mikaela redogör för integrerande 

processer inom professionens domän, dock berättar de om olika former av integrerande processer 

mellan deras arbetsgrupper samtidigt som arbetsgrupperna ligger i samma socialtjänst. 
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Tema 2 - Uttalande som beskriver intervjupersonens egen verksamhet samt uttalande som beskriver 

andra enheter eller arbetsgrupper inom professionens domän 

Intervjusvaren gällande andra temat beskriver hur Mikaela och Petra upplever de organisatoriska 

och strukturella ramarna för sin egen och den andras verksamhet. Petra skildrar i sina svar hur 

ledningsgruppen inom förvaltningsdomänen har skrivit fram värdegrunder för socialtjänstens 

verksamhet och hur samtal om värdegrunderna förs i hennes arbetsgrupp. 

Respekt för individer som kommer hit. Bemötande, ja – att verkligen har respekt för de som kommer och 

vilken situation man kan vara i. Det pratar vi mycket om. Att man sitter med en mycket allvarlig anmälan 

och sedan vet man inte riktigt hur man tar emot och tar hand om familjen som kommer. En del i vår 

värdegrund är just det med samverkan inom organisationen även utåt till andra som Landstinget till 

exempel. 

  

Petra säger att det inte finns informella regler som styr myndighetskontorets arbete. I ett annat 

sammanhang, där frågan kretsar kring integrerande processer mellan myndighetskontoret och 

behandlingsenheten kommer hon dock in på informella värderingar som hon anser gäller för hela 

socialtjänsten: 

En vilja till att göra ett bra jobb. Det tycker jag är inställningen här inom vår socialtjänst. Och en 

kännedom hos alla att det är så här, att det är inarbetat. Så här är gångarna. Och det fungerar bra. Personal 

som tycker att det är bra är nöjda.  

 

Målen som styr myndighetskontorets arbete definieras enligt Petra genom Socialtjänstlagen. 

Utifrån de i lagtexten fastslagna målen har Petra och hennes kollegor konkretiserat målen för 

arbetsgruppen: 

Att vi ska göra utredningar snabbare för att familjen inte ska utsättas i onödan och för att komma 

snabbare fram till insatser för familjen. Sedan blir det väl inte alltid så men det är mål som vi har pratat 

om själva, som vi har tänkt som är viktiga för oss och för familjen. 

  

Petras syn på behandlingsenhetens arbetssätt kommer inte tydligt fram i intervjun. Bara vid ett 

konkret exempel antyder hon vad hon anser är typiskt för behandlingsenhetens arbetssätt: 

Ja, men till exempel det här att man … det har varit uppe i diskussion att man i utredningen inte ser alltid 

in i en familj. Det är klart att vi inte gör eftersom vi inte bor där själva. Vi kan bara se det som familjen 

vill att vi ska se. Och så kanske familjestödjaren börjar jobba i familjen och så ser man alla brister som 

inte hade kommit fram i utredningen. En familjestödjare släpps in på något annat sätt som en utredare går 

i en familj. 

 

Mikaela som är en av enhetscheferna på behandlingsenheten, hade några dagar före 

intervjutillfället arbetat igenom en värdegrundspolicy som högre chefer inom förvaltningsdomänen 

hade tagit fram. Hon berättar: 

Värdegrundsarbetet som ligger till grund för kommunen finns nerskriven som ett dokument. Det finns en 

policy för operativa nivån och ledningsnivån. 

Ledaren som förbild för ett öppet och ärligt arbetsklimat, delaktighet och medskapandet för medarbetaren, 

återkoppling och uppföljning på grupp- och individnivå.  
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Varje tisdag tar Mikaela upp värdegrundsfrågor i sin arbetsgrupp och hon gör det i 

implementeringssyfte. Detta sker mest indirekt i diskussionerna om det konkreta behandlingsarbetet i 

ärendena. Hon berättar att hon i sådana sammanhang upplever hur informella värderingar, mål och 

regler påverkar behandlingsenhetens arbete och beskriver denna påverkan som ”det som sitter i 

väggarna.”: 

Det är mycket som finns i väggarna. Men jag är så ny att jag inte har uppfattat alla de. Sådana grejor som 

man har gjort i tio år och inte efterfrågar längre. Man går omkring och har olika förväntningar på 

varandra. 

 

Hon fortsätter att beskriva hur hon arbetar med värdegrundsfrågor och vilken vision hon följer: 

Det hände mycket för några månader i gruppen och i individer och nu är vi på väg. Nu är vi på väg att 

man måste stå för det vad man prata om och har ansvar för det som man gör. Det är ett arbete som är 

jättespännande som vi är på väg på. Och då ligger arbetet med de officiella värdegrunderna väldigt bra i 

tid.  

 

Mikaela kommer in på frågan vilka mål det är som styr behandlingsenhetens arbete och hon 

hänvisar till ett mål som grundar sig på den ekonomiskt ansträngda situationen i kommunen: 

Att vi ska kunna ta vid med placeringar så mycket det går. Att vi ska jobba på hemmaplan. Och då 

kommer mina medarbetare in i det. 

 

Nätverksarbete som Mikaela tog upp vid tema 1 grundas också på målet att minska familjehems- 

och HVB-placeringar. Andra, mer övergripande mål som Mikaela hänvisar till är  

 att socialtjänsten ska bedriva en social omsorg,  

 att klienterna får hjälp till att komma vidare i livet  

 och att insatserna ska leda till en förbättring för klienterna.  

 

På frågan efter informella mål i gruppen antyder Mikaela att hon har uppfattningen att informella 

mål oftast är olika i arbetsgruppen, att de är individuella i förankringen.  

Jag tror att det är så att vi har säkert olika mål när vi går ut i familjerna. Vad gör jag när jag är hemma hos 

familjen, vad ska en familjestödjare göra? Ska den diska? Här behöver vi enas om mål. 

 

Mikaela har intentionen att samla arbetsgruppen för ett öppet samtal om de – som hon menar – 

individuellt olika informella målen i arbetsgruppen. Syftet med det är att få ett gemensamt 

styrdokument som även kan användas som presentation i möten med andra aktörer. 

För att beskriva sin syn på mål och värderingar som styr myndighetskontorets arbete går Mikaela 

tillbaka till exemplet där hon ifrågasatte ett behandlingsuppdrag som kom till hennes enhet: 

Ja, det fanns en ekonomisk motivering bakom. Men jag trodde inte att det skulle bli en ekonomisk 

vinning om man skulle sätta in så många timmar med en familjestödjare. 

 

Här kommer Mikaelas kritik mot utredarens bedömning och beslutsfattande i ärendet fram. Hon 

menar att utredaren visserligen hade tänkt på socialtjänstens mål att minska utgifterna för placeringar. 

Mikaela ifrågasätter dock om myndighetskontorets aktörer hade en helhetssyn i sitt beslutsfattande. 
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Hon argumenterar att en insats med enbart resurser från kommunens behandlingsenhet skulle ha 

medfört stora kostnader också. 

En första resumé på det empiriska materialet för tema 2 går i den riktningen att 

myndighetskontorets formella mål och värderingar definieras utifrån Socialtjänstlagen och BBIC. 

Samtidigt tillåter de redovisade svaren från behandlingsenheten slutsatsen att värderingar och mål har 

konkretiserats inom den egna verksamheten. Det gäller särskilt för de av Mikaela beskrivna informella 

målen och värderingarna. 

Tema 3 - Integrerande processer mellan cheferna för myndighetskontoret och behandlingsenheten 

Mikaela och Petra har olika utgångspunkter för sina upplevelser kring integrerande processer 

mellan cheferna och deras påverkan på sin respektive arbetsgrupp. Detta resulterar ur de olika 

funktioner Petra och Mikaela har inom socialtjänsten. Mikaela har som enhetschef en mer omfattande 

insyn i chefernas interaktioner inom förvaltningsdomänen. Petras horisont av erfarenheter bildas mera 

av den långvariga tillhörigheten i organisationen. Det antas att hon på detta sätt kunde skapa sig en 

referensram för att kunna ge relevanta svar på intervjufrågorna.  

Petra upplever att integrerande processer inom förvaltningsdomänen sker på ett öppet och 

konstruktivt sätt även när det inte råder enighet i sakfrågor.  

Det är en upplevelse och en känsla jag har. Till exempel när vi tar upp en fråga i vår grupp så tycker jag 

att de återkopplar – och om de inte har svaret då så säger de ”… jag inte svaret på det, jag återkommer!” 

Enhetschefer har också sina chefer att förhålla sig till. Jag tror att de gör så gott de kan i den rollen de har. 

Jag tycker att våra chefer gör ett bra jobb och lyssnar på oss och försöker liksom driver våra frågor.  

 

Petra anser att den lokala närheten som cheferna har till varandra bidrar till det positiva klimatet: 

Jag tänker inte att det konstigheter, vår områdeschef sitter här, vägg i vägg, han är här ibland i huset, 

ganska ofta. Han har ett annat kontor men han finns nära. Och jag, jag tror det är ett ganska öppet och bra 

klimat där.  

 

Mikaela som är en enhetschef på behandlingsenheten har en mer omfattande insyn på integrerande 

processer inom förvaltningsdomänen. Återigen går hon tillbaka till exemplet där hon avvisade ett 

uppdrag från myndighetskontoret. Hon beskriver hur konflikten kunde lösas i en integrerade process i 

form av ett samråd mellan områdeschefen och enhetscheferna från myndighetskontoret och 

behandlingsenheten: 

Vi har haft en bra diskussion. Samtidigt kände hon att hon inte ville svika sin medarbetare, handläggaren 

som hade investerat så mycket tid i ärendet. Och så gick vi tillsammans till vår gemensamma 

områdeschef och sa ”Du får ta ett beslut och sedan köper jag öppenvård för familjen!” Och då fattade 

områdeschefen beslut om att vi skulle köpa extern öppenvård. 

 

Vid frågan utifrån vilka parametrar enhetschefen hade fattat sitt beslut berättar Mikaela: 

Han bedömde att en insats från behandlingsenheten bara skulle upprätthålla en status quo och inte leder 

till en förbättring för familjen.  
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Mikaela har även fört en integrerande process med en annan enhetschef inom socialtjänsten för att 

åstadkomma en samsyn gällande val av metoder både i utrednings- och behandlingsarbete: 

Enhetschefen för familjehemsenheten och jag har satt oss och bestämt en paraply för metoder. Så, 

utredningsenheten ska ha BBIC som grundmetod och ”Signs och Safety”. Jag hävdar att vi alla på 

utförenheten ska ha en utbildning i MI (Motiverande Intervjuer). Och då ska utredningsenheten ha en 

light-variant på det. Och utförarenheten ska ha en light-version av BBIC och Journal Digital. Man ska få 

veta av varandra vad man syssla med.  

 

Ovanstående uttalande kan tydas som en myndighetsintern strävan efter en främjande atmosfär för 

integrerande processer som även ger avtryck i konfliktfyllda situationer inom organisationen.  

Tema 4 - Integrerande processer mellan socialtjänsten och dess omgivning 

Slutligen kommer det empiriska materialet från kommun 3 undersökas med fokus på integrerande 

processer mellan socialtjänsten och aktörerna i socialtjänstens omgivning, ett sfäriskt rum som 

betecknas som organisatoriskt fält inom nyinstitutionella organisationsteorins terminologi (DiMaggio 

& Powell, 1991).  

Petra ger några exempel på hur socialtjänstens arbetssätt påverkas av aktörer som ligger utanför 

organisationen. På frågan om vilka yttre orienteringar det fanns vid formuleringen av verksamhetens 

värdegrunder svarar hon: 

Ja, det kan i så fall vara allt annat som händer i kommunen och det som ske utanför i samhället och som 

står i medier. Det är det som bestäms i regeringen också. Lagstiftningen.  

 

Lokala aktörer, till exempel kommunens befolkning, medier och även Sveriges regering utgör 

enligt Petras uppfattning aktörer i socialtjänstens omgivning som kan påverka socialtjänstens arbete. 

Integrerande processer mellan de aktörerna och socialtjänsten satte, så Petra, sina spår när 

socialtjänstens värdegrunder formulerades. Två andra konkreta exempel för integrerande processer 

med aktörer i socialtjänstens omgivning är de olika möten som myndighetskontorets chef har 

tillsammans med åklagaren och vårdcentralen. Mötet med åklagaren handlar om vilka förväntningar 

det läggs på handläggarna när åklagaren begär in yttranden i ungdomsutredningar. Socialtjänsten i sin 

tur framför sina förväntningar till vårdcentralen angående provtagningen i samband med en misstanke 

om drogmissbruk hos ungdomar. Även barn- och ungdomspsykiatrin är en aktör i socialtjänstens 

omgivning där det organisatoriska beteende påverkas genom integrerande processer. Petra framför här: 

Och där kan vi hamna i diskussioner om att vi kanske inte bedömer lika eller tänker lika. Till exempel kan 

BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin) tycka att vi ska placera en ungdom som de har träffat för BUP har 

bedömt att ungdomen har det allvarligt hemma. Medan vi kanske här gör en annan bedömning. Visst kan 

man hamna i de diskussionerna. Det händer med polis och skolor också. Där kan det bli lite hårda 

diskussioner eller man har väldigt olika åsikter. Vi har en lagstiftning och vi måste ju ha en frivillighet om 

det inte finns skäl för LVU, så vi har lagstiftningen vi har att förhålla oss till. Vi kan inte bara göra på 

andras … Men visst kan det finnas mycket åsikter kring en ungdom eller en familj, visst är det så. 

 

Mellan skolan och socialtjänsten har en integrerande process på olika organisatoriska nivåer lett till 

en ömsesidig påverkan av arbetsrutiner i inblandade organisationer. 
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Det måste ha varit för många år sedan att det gjordes och genom det blev det väldigt tydligt. Så kom vi 

ifrån att man bara kunde ringa och överlämna lite information. Det ville vi komma ifrån. Antingen får 

man ha ett möte med oss och familjen och står för det här eller så får man skriva en anmälan. Vi ville ha 

mer tydligt. Och då var det rektorerna och våra chefer som kunde enas. Sedan var vi inkluderat i vad vi 

tyckte och tänkte och då är våra chefer bra på tycker jag att de, att de tar in från oss hur vi tänker och vad 

vi tycker. Sedan kan jag inte säga att det alltid blir så. Men jag tycker ändå att de försöker lyssna.  

 

Mikaela ser - som Petra fast ur ett perspektiv som en enhetschef inom behandlingsenheten - en 

påverkan från omgivningen på socialtjänstens interna diskussioner om värdegrunder.  Värderingar som 

ska leda till ett öppet och ärligt arbetsklimat har kommit till stånd utifrån en brist på socionomer på 

arbetsmarknaden: 

Det är svårt att få tag av socialsekreterarna som man kan anställa, så är det! Det är jätte svårt att få 

socionomer. Det är den nya stafettläkaren nästan, det finns så många bemanningsföretag. Kommunen 

måste titta över – hur har vi det med arbetsmiljön så att folk kommer att stanna?  Det ska vara 

meningsfullt, begriplig och hanterbart för de som jobbar här! 

Vi gjorde en avstamp i en föreläsningsserie som vi chefer fick. Det var kanon. Förste föreläsningen 

handlade om attributen ”med” – medarbetare, medskapande etc.  

 

Även vid målformuleringen för socialtjänstens arbete har omgivningen haft ett stort inflytande. 

Mikaela går in i frågan hur det kommer sig att behandlingar på hemmaplan ska prioriteras istället för 

placeringar på institution: 

(…) det väl en ekonomisk sak. Det är en enorm kostnad med placeringar. Vi har börjat med 

nätverksledare här, så vi har ett kollegium som även skolan kan bjuda in sig på eller landstinget, varje 

torsdag. Och då går vi genom tuffa, svåra ärenden med alla enhetschefer. Och då kommer handläggarna 

för ärendet och personer från min sida som är också i och berättar om ärendet 

 

Mikaela redogör för några andra exempel hur integrerande processer har fått nedslag i 

socialtjänstens arbete: 

Sedan har vi mycket med Samordnade Individuella Planer, vi samverkar mycket … vi är med i den 

PRIO-satsningen från SKL. Det är många grejer på gång. Och sedan blir det kanske ett tolerans-projekt 

tillsammans med skolan där jag behöver anställa en person. Det handlar om tolererar och man ska 

motarbeta rasism i princip. Vi kan även se att näthatet blir ett problem och jag vill att det även flyttar in i 

projektet. Så jag har skrivit om projektbeskrivningen och jag hoppas att det går genom. Och då blir det 

två lärare och en ungdomsstödjare som håller i grupper i skolan. Det är många grejer på gång. 

 

Hon fortsätter: 

Skolan är pressad (…) de sitter med så mycket, de har så mycket frustration, elevhälsan – de vill bara ha 

in en person från socialtjänsten som ska ta tag i de problemen som de har som egentligen skolan äger, 

problemlösningen måste ske där. Vi kan ju kanske handleda lite, men det är en sug från skolans sida. (…). 

Däremot känner vi att vi kanske skulle ha en bättre igång på BUP, vi har en sug på dem. Det är lite katten 

på råttan och råttan på katten – så du vet
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9 Analys 

Den i avsnitt 7 Metod och Genomförande introducerade socialkonstruktivismen fungerar även vid 

fortsatt analys av det empiriska materialet som forskningsteoretisk ram. Som en av de väsentliga 

uppfattningarna inom socialkonstruktivismen anses att realiteten, samhället vi lever i, är ett resultat av 

interaktioner mellan individerna som ingår i samhället.  

Vilka konsekvenser har valet av det socialkonstruktivistiska perspektivet för analysen av arbetets 

forskningsobjekt – socialtjänsten med specialiserade organisationsformer? Framför allt ska här anföras 

antagandet att socialtjänsten som organisation konstrueras genom fortlöpande interaktioner mellan de 

personer som arbetar inom socialtjänsten och även genom interaktioner mellan socialtjänsten och 

personer i socialtjänstens omgivning. Som exempel på personer som ingår i socialtjänstens 

organisation ska här nämnas socialnämndens politiker, chefer, socialsekreterare och 

behandlingspersonal. De viktigaste aktörerna i socialtjänstens omgivning är de personer med 

stödbehov, vilka i litteraturen betecknas som klienter, socialtjänstens kunder eller brukare. Andra 

interagerande aktörer i socialtjänstens omgivning är till exempel journalister, anställda vid 

tillsynsmyndigheterna eller andra HSO.  

Den grundläggande förståelsen i följande analys blir således att socialtjänsten betraktas som en 

social konstruktion som uppstår och utvecklas genom interaktioner inom socialtjänsten och mellan 

socialtjänsten och dess omgivning. 

Med den forskningsteoretiska ansatsen som grund sker analysen av det empiriska materialet med 

stöd av den av Kouzes och Mico formulerade domänteorin (1979) som beskriver dynamiken i HSO. 

För att kunna anlysera inflytandet av aktörer utanför socialtjänstens verksamhetsdomän kopplas 

domänteorin till den nyinstitutionella organisationsteorin (DiMaggio & Powell, 1991). Den 

kombinationen anses ge det teoretiska stödet och ramen för att kunna besvara arbetets frågeställningar.  

I litteraturen förekommer en rad olika begreppsdefinitioner för interaktioner mellan aktörer inom 

socialtjänsten respektive mellan socialtjänsten och aktörer i dess omgivning. Under punkt 3.8 Vad är 

samverkan valdes integrerande processer som paraplybegrepp för interaktioner som har som syfte att 

främja samverkan bland aktörerna. Medan ordet integrerande förenar olika begreppsdefinitioner för 

samverkan i sig betonar process den karakteristiska cirkulära interaktionsformen som är bärande för 

samverkan.  

I samband med resultatredovisningen i avsnitt 8 Resultat blev det tydligt att integrerande processer 

kan förekomma i form av en fastslagen rutin och även som en spontan handling. Inför analysen behövs 

således en förtydligande distinktion mellan formella och informella integrerande processer.  

9.1 Distinktion mellan formella och informella integrerande processer  

Interaktioner i form av integrerande processer pågår inom socialtjänsten eller mellan socialtjänsten 

och aktörer i det omgivande organisatoriska fältet. Integrerande processer är formella när de är 

fastslagna av aktörer från förvaltningsdomänen eller politiska domänen som arbetssätt inom 
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socialtjänstens verksamhet. Ett exempel på en formell integrerande process i det empiriska materialet 

är överlämningsmöten mellan myndighetskontoret och behandlingsenheten i kommun 1 vid initiering 

av öppenvårdsinsatser för barn och ungdomar.  

Informella integrerande processer har samma mål som de formella integrerande processerna. Även 

här är syftet att främja samverkan vid initiering och genomförande av öppenvårdsinsatser. Den 

avgörande skillnaden ligger i avsaknaden av fastslagna regler och att ingen aktör från förvaltnings- 

eller politiska domänen har fattat beslut om att dessa integrerande processer ska användas. Ett exempel 

på en informell integrerande process ur det empiriska materialet är den direkta 

informationsöverlämningen mellan 1:e socialsekreteraren och samordnaren vid behandlingsenheten i 

kommun 1. Informationsöverlämningen sker här efter behov och med kort varsel. 

I texten används inte attributen formell eller informell i sammanhang där innehållet syftar på båda 

typerna av integrerande processer. 

Aktörerna inom den politiska domänen och förvaltningsdomänen strävar efter att de formella 

integrerande processerna i socialtjänstens verksamhetsdomän används. Anledningen till det är att 

denna processtyp utförs enligt återkommande rutiner som gör att interaktioner och processens resultat 

blir lättare att kontrollera. En annan fördel är att formella integrerande processer garanterar i en högre 

grad en rättssäkerhet för personer med stödbehov och är mindre beroende av individuella bedömningar 

och värderingar som enskilda aktörer i verksamhetsdomänen har. 

9.2 Återkoppling till arbetets frågeställning 

Analysen av det empiriska materialet syftar till att hitta svar i avsnitt 5 Syfte, forskningsfråga och 

frågeställningar formulerade forskningsfrågan: 

 

Vad innebär en specialiserad socialtjänst för aktörer som befinner sig i integrerande processer gällande 

öppenvårdsinsatser för barn och ungdomar? 

 

Eftersom specialiserade socialtjänster representerar ett komplext empiriskt objekt komplementeras 

forskningsfrågan av två underfrågeställningar: 

 

I vilken omfattning används integrerande processer inom specialiserade socialtjänster gällande 

öppenvårdsinsatser för barn och ungdomar och vad har de processerna för en betydelse för socialtjänstens 

verksamhet? 

 

Hur påverkas de integrerande processerna av impulser från aktörer inom socialtjänstens egen organisation 

eller från aktörer i socialtjänstens organisatoriska omgivning? 

 

Gällande den övergripande frågeställningen förekommer likheter i de tre undersökta kommunerna: 

i alla kommuner används BBIC-modellen
9
 som rekommenderar ett antal formella integrerande 

                                                      
9  BBIC är en förkortning och står för Barns behov i centrum. BBIC är en av Socialstyrelsen utvecklade verktyg för utredning 

och uppföljning av barn- och ungdomsärenden. En Genomförandeplan behöver finnas för varje person, en insats kan dock 
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processer vilka ska säkerställa informationsöverföringen mellan myndighetskontoren och 

behandlingsenheter. En annan punkt som förekommer i alla undersökta kommunerna är att det 

existerar informella integrerande processer vid sidan av BBIC-modellen. De formella och informella 

integrerande processerna kommer att analyseras i två separata avsnitt. 

9.3 Formella integrerande processer mellan myndighetskontoren och 

behandlingsenheter 

Vid analysen av de inhämtade skriftliga dokumenten och även vid genomgången av 

intervjuutskrifterna framkommer att en utgångspunkt för de observerade integrerande processerna 

ligger i BBIC-modellen som har implementerats i alla undersökta kommuner. I BBIC-modellen ingår 

olika blanketter och mallar som ska användas i utredningsfasen, vid initiering av insatser och under 

verkställigheten i uppföljande syfte. De BBIC-mallar som nämns i intervjuerna är vårdplanen och 

genomförandeplanen.  Med hjälp av de två BBIC-mallarna överförs information från 

myndighetskontoret till behandlingsenheten och vidare till personerna som insatserna gäller. I 

användningen av BBIC-vårdplanen och BBIC-genomförandeplanen konstitueras en formell 

integrerande process där aktörerna är utredande socialsekreterare på myndighetskontoret, behandlaren 

vid behandlingsenheten och personen med stödbehov samt dess familj.  

I alla undersökta kommuner föreskriver verksamhetsplaner att BBIC-modellen ska användas i 

socialtjänstens verksamhet. Verksamhetsplaner är utifrån socialkonstruktivistiskt perspektiv ett 

resultat av integrerande processer inom verksamhetsdomänen. I verksamhetsplanen bestäms de mål 

och direktiv socialtjänsten ska arbeta efter under ett kalenderår. Ansvaret för att ta fram 

verksamhetsplanen ligger hos aktörerna inom förvaltningsdomänen. Planen diskuteras och modifieras 

vid behov och fastställs inom den politiska domänen, i de undersökta kommunerna handlar det om 

politikerna som ingår i socialnämnden i respektive kommun. Verksamhetsplanen utvärderas i form av 

en verksamhetsberättelse som aktörer i förvaltningsdomänen sammanställer. Verksamhetsberättelsen 

läggs fram i socialnämnden inom den politiska domänen och resultat och slutsatser ur dokumentet 

flyttar in i den nya verksamhetsplanen som skrivs för nästkommande kalenderår.   

I kommunerna som har ingått i arbetets empiriska undersökning föreskrivs i verksamhetsplaner att 

BBIC-modellen ska användas i socialtjänstens arbete. Således styr en formell integrerande process 

mellan den politiska domänen och förvaltningsdomänen hur informationsöverlämningen mellan 

myndighetskontoret och behandlingsenheten ska ske vid initiering av öppenvårdsinsatser för barn och 

ungdomar.  

I intervjuredovisningen nämns huvudsakligen två konkreta BBIC-mallar som används för 

informationsöverlämning vid initiering av öppenvårdsinsatser: BBIC-vårdplanen och BBIC-

genomförandeplanen. Vårdplanen skrivs av socialsekreteraren på myndighetskontoret och innehåller 

                                                                                                                                                                      
riktas också på flera personer som ingår i en familj. Det innebär att det kan finnas flera genomförandeplaner kopplade till en 

insats. Se även http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic 
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alla övergripande mål för arbetet som behandlingsenheten ska utföra tillsammans med personen 

insatsen riktar sig till. De fastslagna målen resulterar ur individens stödbehov som har framkommit 

under utredningen som socialsekreteraren på myndighetskontoret har genomfört. Formen för hur 

vårdplanen överlämnas från myndighetskontoret till behandlingsenheten skiljer sig i de undersökta 

kommunerna.  

I kommun 1 sker överlämningen i samband med ett möte där samordnaren och den för 

behandlingsarbetet utsedda medarbetaren från behandlingsenheten samt den 1:e socialsekreteraren och 

utredande socialsekreterare från myndighetskontoret deltar. I mötet överförs information om ärendet i 

både muntlig och skriftlig form där vårdplanen står för den skriftliga formen av 

informationsöverlämningen. Genom beslut från cheferna från behandlingsenheten och 

myndighetskontoret har en förmiddag i veckan reserverats för att genomföra det ovan beskrivna mötet. 

Så ska det säkerställas att alla relevanta aktörer från socialtjänsten, till exempel chefer, samordnare 

och 1:e socialsekreterare är närvarande i mötet. Även i kommun 2 initieras en öppenvårdsinsats genom 

ett gemensamt möte mellan socialsekreteraren, personen som insatsen riktar sig till samt medarbetaren 

från behandlingsenheten. De mötena bokas individuellt, det finns inga fasta, reserverade tider för 

ärendeöverlämningen.  

I kommun 3 skickas vårdplanen från myndighetskontoret till behandlingsenheten tillsammans med 

en kompletterande information som betecknas som remiss. BBIC-genomförandeplanen nämns i 

intervjusvaren från alla tre kommunerna.  Den mallen har som syfte att reglera hur målen ur BBIC-

vårdplanen ska uppnås genom den beviljade insatsen. Utgående från BBIC-vårdplanen formuleras 

olika delmål och arbetsuppgifter fördelas bland de inblandade professionella aktörerna, personen 

insatsen riktar sig till samt dennes privata nätverk. Dessutom innehåller BBIC-genomförandeplanen 

uppgifter om när fördelade uppgifter ska påbörjas och följas upp. En uppföljning av en BBIC-

genomförandeplan kan innebära att dess innehåll behöver skrivas om, till exempel när ett delmål är 

uppfyllt eller när ett delmål inte kan uppnås genom den valda behandlingsaktiviteten. Vid 

uppföljningen av BBIC-genomförandeplanen kan det även komma fram att BBIC-vårdplanen behöver 

förnyas, till exempel när personens livssituation har förändrats eller när ett nytt övergripande mål 

behöver tillföras. En modifiering av en BBIC-genomförandeplan sker, som till exempel beskrivits av 

Paul i kommun 2, i samband med ett möte mellan den för insatsen ansvarige socialsekreteraren från 

myndighetskontoret, personen som har fått beviljad insats samt aktörerna från behandlingsenheten.  

I alla tre kommunerna förekommer i den empiriska delen att det formella ansvaret för att upprätta 

BBIC-genomförandeplanen ligger hos behandlingsenheten och dokumentet godkänns i efterhand av 

personen som har fått insatsen. För att kunna påbörja behandlingsarbete enligt BBIC-

genomförandeplanen skall dess innehåll godkännas av ansvarig socialsekreterare, personen
10

 som har 

                                                      
10 BBIC-genomförandeplaner för barn och ungdomar under 15 år godkänns av vårdnadshavaren. Är ungdomen 15 år gammal 

eller äldre så godkänns genomförandeplanen både av ungdomen och av vårdnadshavaren.  



 

62 

fått insatsen beviljad och alla involverade medarbetare från behandlingsenheten. Även ändringar i 

genomförandeplanen behöver godkännas av ovan nämnda parter.  

I användningen av en BBIC-genomförandeplan yttrar sig en formell integrerande process mellan 

socialsekreteraren och medarbetaren från behandlingsenheten och personen som insatsen är riktad till. 

Den personen blir inte bara mottagare av stödinsatser utan får också ett ansvar i arbetet som ska leda 

till att målen i genomförandeplanen kommer att uppnås. 

  

Den ovan beskrivna formella integrerande processen visualiseras i figur 6: 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Figur 6: Formella integrerande processer som har sin utgångspunkt i BBIC-modellen 

 

Figur 6 sammanfattar de formella integrerande processerna inom de undersökta kommunerna som 

relateras till BBIC-modellen med en fokus på öppenvårdsinsatser riktade till barn och ungdomar. 

Insatsen initieras genom BBIC-vårdplanen som innehåller de övergripande målen som ska uppnås (1). 

Medarbetaren på behandlingsenheten konkretiserar genomförandet av behandlingsarbetet i en 

genomförandeplan som godkänns av personen som insatsen riktar sig till respektive dess 

vårdnadshavare (2). Genomförandeplanen behöver godkännas av ansvarig socialsekreterare vid 

myndighetskontoret (3). Under behandlingsperioden följs delmålen i genomförandeplanen upp i dialog 

med socialsekreteraren. Genomförandeplanen modifieras utifrån utvecklingen i behandlingsarbetet (4). 

Uppföljningarna av genomförandeplanen kan även leda till att socialsekreteraren behöver skriva en ny 

vårdplan för den beviljade insatsen och den ovan beskrivna processen startas om. 

Det följande avsnittet i analysen behandlar andra formella integrerande processer mellan 

myndighetskontoret och behandlingsenheten vilka inte har sitt direkta ursprung i BBIC-modellen. 

Formella är de integrerande processerna i den bemärkelsen att även deras användning grundar sig på 

ett beslut som har tagits inom den politiska domänen eller förvaltningsdomänen.  

9.4 Formella integrerande processer utanför BBIC-modellen 

Förutom de redan beskrivna till BBIC-modellen relaterade formella integrerande processerna vid 

initiering och genomförande av öppenvårdsinsatser för barn och ungdomar ger intervjusvaren från 

kommun 3 information om två andra interaktionsformer som syftar till att främja samverkan mellan 

Socialsekreterare på 
Myndighetskontoret 

  
 

Arbetar utifrån  

BBIC-genomförandeplanen  

för att uppnå  
behandlingsmålen 

 Vårdplan 
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(3) 

(4) 



 

63 

myndighetskontoret och behandlingsenheten. Intervjupersonen från behandlingsenheten i kommun 3 

redogör för en mötesstruktur där medarbetare från myndighetskontoret och behandlingsenheten träffas 

för att föra en dialog om pågående insatser och där behandlingsarbetet behöver modifieras. Till de 

mötena kan även aktörer ur socialtjänstens organisatoriska fält anmäla sig. Intervjupersonen anför här 

skolan eller verksamheter från landstinget som exempel på externa aktörer som kan delta i dessa 

möten.  

Från socialtjänstens sida deltar den för insatsen ansvarige medarbetaren från behandlingsenheten, 

socialsekreteraren som handlägger insatsen samt enhetscheferna från myndighetskontoret och 

behandlingsenheten i mötet. Ett sådant möte leds av utbildade nätverksledare, som inte är involverade 

i behandlingsarbetet utan kan ha ett opartiskt förhållningssätt i frågan som ska diskuteras. Att den här 

beskrivna strukturen ska användas som arbetssätt inom socialtjänstens verksamhet har beslutats av 

chefer inom förvaltningsdomänen. Således kan de sammankomsterna räknas som formella 

integrerande processer som inte bara begränsar sig till interaktioner inom socialtjänstens egen 

organisation utan även inkluderar aktörer ur det organisatoriska fältet socialtjänsten ingår i.  

Ett annat exempel på formella integrerande processer som inkluderar aktörer ur det organisatoriska 

fältet är ett verktyg som kallas samordnade individuella planer. Intervjupersonen från 

behandlingsenheten i kommun 3 kallar detta verktyg kort för SIP. Till skillnad från de förstnämnda 

sammankomsterna i kommun 3 där socialtjänstens behandlingsinsatser står i fokus kan vid 

upprättandet av en samordnad individuell plan även andra verksamheter i socialtjänstens 

organisatoriska fält initiera ett SIP-möte. Enligt intervjupersonen får personen som SIP-planeringen 

gäller bjuda in de aktörer som han eller hon anser behöver vara delaktiga i mötet. 

Utöver den skriftliga överlämningen av BBIC-vårdplanen och de initierande och uppföljande 

mötena gällande öppenvårdinsatser framkommer det inga ytterligare formella integrerande processer 

ur det empiriska materialet gällande kommun 2. Orsaken till det förmodas ligga i att tidpunkten för 

intervjuerna sammanföll med en period där organisationen i kommunen omstrukturerades. 

Intervjupersonen från kommun 2, en medarbetare från behandlingsenheten, vittnade om att 

interaktionsstrukturerna mellan de delvis nyskapade verksamheterna inte hade etablerats än. En annan 

bidragande faktor till att det saknas information om formella integrerande processer utanför BBIC-

modellen kan vara att det inte kunde genomföras en intervju med en medarbetare från 

myndighetskontoret i kommun 2.  

I kommun 1 används en formell integrerande process som inte direkt är kopplad till BBIC-

modellen. Här handlar det om möten där aktörerna från både behandlingsenheten och 

myndighetskontoret träffas. De mötena har som syfte att föra en dialog kring de behov en person som 

fortfarande utreds av myndighetskontoret förmodas att ha. Konkret samtalas under mötet om frågan 

vilka insatser det är som skulle kunna tillgodose de föreliggande behoven på bästa sätt. Genom mötet 

ska behandlingssamordnaren få möjlighet att förbereda denna insats inom behandlingsenhetens 

verksamhet, till exempel genom att utse en medarbetare som kan träffa personen med stödbehovet så 
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fort utredningen är avslutad. För det här beskrivna mötet finns samma fasta tider avsatta som för de i 

förra avsnittet anförda överlämningsmötena vid initieringen av behandlingsinsatser. Sammanlagt finns 

utrymme för att ta upp tre olika frågeställningar under en förmiddag.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att det förekommer olika formella integrerande processer 

inom socialtjänsterna i de undersökta kommunera.  Tabell 3 ger en överblick på de framkomna 

resultaten ur det empiriska materialet.  

 

Tabell 3: Formella integrerande processer mellan myndighetskontoren och behandlingsenheterna 

 

Kommun Formella integrerande 

processer utifrån BBIC 

modellen  

Formella integrerande 

processer utanför BBIC-

modellen 

Formella integrerande 

processer utanför BBIC-

modellen som inkluderar 

aktörer ur det 

organisatoriska fältet 

 

Kommun 1 BBIC-vårdplan och BBIC-

genomförandeplan som 

överlämnas i skriftlig form och 

även diskuteras i ett möte mellan 

myndighetskontoret och 

behandlingsenheten 

 

Verksamheterna har fasta tider  

varje vecka där dialogen om 

öppenvårdsinsatser kan föras.  

 

Forum där 

myndighetskontoret och 

behandlingsenheten träffas 

innan beslutet om insatsen 

är fattat. Syftet är här att 

förbereda insatsen så att den 

kan tillgodose behoven på 

bästa sätt. 

 

Kommun 2 BBIC-vårdplan och BBIC-

genomförandeplan som 

överlämnas mellan 

verksamheterna i skriftlig form.  

Socialsekreteraren, personen med 

stödbehov och medarbetaren från 

behandlingsenheten träffas vid 

initiering av insatsen. 

 

Uppföljningen av 

genomförandeplanen sker i ett 

fysiskt möte. 

 

  

Kommun 3 BBIC-vårdplanen och BBIC-

genomförandeplanen överlämnas 

mellan verksamheterna i skriftlig 

form. Vid initieringen av insatsen 

kompletteras vårdplanen med en 

remiss.  

 

Uppföljningen av 

genomförandeplanen sker i ett 

fysiskt möte. 

  Sammankomst som leds av 

nätverksledare och där 

passande insatser kan 

diskuteras. Aktörer ur det 

organisatoriska fältet kan 

bjuda in sig till 

sammankomsterna. 

 

Möten där samordnade 

individuella planer 

upprättas. 
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9.5 Informella integrerande processer 

Som punkt 9.1Distinktion mellan formella och informella integrerande processer beskrivit har 

båda processtyperna syftet att främja samverkan mellan socialtjänstens verksamheter vid initiering och 

genomförande av öppenvårdsinsatser riktade till barn och ungdomar. I motsats till de formella 

integrerande processerna saknas vid de informella integrerande processerna ett beslut från 

förvaltningsdomänen eller den politiska domänen att det arbetssättet ska komma till användning inom 

socialtjänstens verksamhet.  

Ett annat kännetecken för informella integrerande processer är att det inte finns nerskrivna regler 

eller anvisningar vilket gör att de processerna har en stor varians i sin utformning beroende på 

situationen och personerna som agerar i interaktionen. Ett exempel på en återkommande informell 

integrerande process är förhållningssättet av intervjupersonen i kommun 2 i situationer där det saknas 

ett formellt beslut för en ny behandlingsinsats. Paul, som intervjupersonen kallas i 

resultatredovisningen, ringer här direkt till den för insatsen ansvarige socialsekreteraren vid 

myndighetskontoret och inleder en dialog med syfte att det beslut som saknas ska fattas. 

Alla intervjupersoner beskriver att det söks en direkt kommunikation mellan verksamheterna för att 

bemöta och få bort hinder i arbetsprocesserna. Carla, 1:e socialsekreteraren i kommun 1 berättar att 

hon ”bara lyfter luren” för att höra om det finns möjlighet till ett spontant möte mellan 

myndighetskontoret och behandlingsenheten. Ett förhållningssätt som Paula på behandlingsenheten i 

samma kommun anser vara positivt. Personen som är enhetschef för både behandlingsenheten och 

behandlingsenheten i kommun 1 vet om att de informella integrerande processerna pågår men har inte 

kommenterat detta.  

Alla intervjupersoner i de undersökta kommunerna redogör för korta och spontana sammankomster 

där dialoger förs kring pågående eller kommande behandlingsinsatser. De dialogerna går ibland över i 

formella integrerande processer till exempel i möten där BBIC-genomförandeplaner ska modifieras. 

En förutsättning för att kunna påbörja informella integrerande processer inom en verksamhetsdomän 

är att det finns kunskap om vilka personer det är som behöver interagera i informella integrerande 

processer. Detta är en aspekt som Mikaela, en enhetschef vid behandlingsenheten i kommun 3, 

hänvisar till. Mikaela är vid intervjutillfället med sex månader på arbetsplatsen relativt ny på sin tjänst. 

Hon säger att hon ”saknar kartan” på de viktiga aktörerna hon behöver kontakta för att föra dialoger 

om hinder i behandlingsenhetens arbetsvardag med hjälp av informella integrerande processer. 

Petra från myndighetskontoret i kommun 3 berättar hur cheferna från förvaltningsdomänen hade 

skapat ett forum för informella integrerande processer mellan myndighetskontoret och 

behandlingsenheten. De två verksamheterna hade tidigare haft samma kontorslokal och i samband 

med att arbetsgrupperna flyttades till olika lokaler kom enhetscheferna överens om att införa ett 

gemensamt fika en gång i veckan. Petras uppfattning är att de gemensamma fikastunderna skapar 

förutsättningar och en främjande atmosfär för att kunna föra en direkt dialog mellan verksamheterna 

när hinder kring behandlingsarbetet uppstår. I det exemplet blir det tydligt hur en formell integrerande 
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process skapar förutsättningar för informella integrerande processer. De gemensamma fikarasterna är 

ett forum för att skapa respektive uppdatera en överblickskarta på medarbetarna i organisationen. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att informella och formella integrerande processer befinner sig 

i ett samspel och påverkar varandra. Ett kort samtal om utvecklingen i en behandlingsinsats kan leda 

till ett formellt möte där en BBIC-genomförandeplan modifieras. Ett beslut inom förvaltningsdomänen 

leder till att informella integrerande processer uppstår mellan myndighetskontoret och 

behandlingsenheten.  

Av intresse utifrån arbetets frågeställningar blir i det sammanhanget vilka faktorer det är som 

påverkar integrerande processer mellan myndighetskontoren och behandlingsenheterna vid initiering 

och genomförande av öppenvårdsinsatser för barn och ungdomar.  

9.6 Vilka faktorer påverkar integrerande processer inom socialtjänsten? 

Utifrån Kouzes och Mico (1979) domänteori pågår en ömsesidig påverkan mellan de olika 

domänerna inom en HSO. Morén, Blom och Perlinski (2012) har vidgat det perspektivet genom att 

sätta socialtjänstens organisation i ett sammanhang med aktörerna ur socialtjänstens organisatoriska 

omgivning, en konstruktion som kallas organisatoriskt fält enligt den nyinstitutionella 

organisationsteorin (DiMaggio & Powell, 1991). I linje med de i arbetet tidigare utvecklade teoretiska 

referensramarna behöver även de för integrerande processer relevanta påverkande faktorerna ses i ett 

större sammanhang. Det betyder att även de faktorerna som har sina utgångspunkter i organisationens 

omgivning behöver analyseras. Det följande avsnittet ger en överblick över de ur det empiriska 

materialet framkomna påverkande faktorerna.   

Värdegrunder som påverkande faktor för integrerande processer 

Vid frågan efter värdegrunderna anger alla intervjupersonerna att socialtjänstlagen är en viktig 

orienteringspunkt för deras arbete inom socialtjänsten. Anmärkningsvärt är i det sammanhanget att 

socialtjänstlagen har olika stort orienteringsvärde beroende på om intervjupersonen är medarbetare vid 

myndighetskontoret eller på behandlingsenheten. Socialsekreterarna vid myndighetskontoren upplever 

lagstiftningen i en betydligt högre grad som en trygghet i sitt arbete än vad medarbetarna på 

behandlingsenheterna gör. Socialsekreterarna ser socialtjänstlagen och de kompletterande 

tvångslagsstiftningarna
11

  som en källa till socialsekreterarnas yrkesprofessionalitet. Petra, som är 

socialsekreterare vid myndighetskontoret i kommun 3, anger utöver socialtjänstlagen att medarbetare 

vid socialtjänsten ska bemöta personer med stödbehov med respekt som en formellt förankrad 

värdegrund.  

Medarbetarna på behandlingsenheten upplever att socialtjänstlagen huvudsakligen ger en 

referensram för socialsekreterarens myndighetsutövning och att behandlingsarbetet grundar sig på 

                                                      
11 Här syftas till tvångslagsstiftningar  Lag med särskilda bestämmelser för vård av unga 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-1990-52/ och Lag av vård av 

missbrukare i vissa fall http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988870-om-

vard-av-miss_sfs-1988-870/  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-1990-52/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988870-om-vard-av-miss_sfs-1988-870/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988870-om-vard-av-miss_sfs-1988-870/
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individuella och kollektiva värderingar. En inramning av behandlingsenhetens arbete sker dessutom 

genom att socialsekretararen vid myndighetskontoret formulerar övergripande mål och godkänner 

BBIC-genomförandeplanen.  

Både Paul som arbetar inom behandlingsenheten i kommun 2 och Mikaela som är en av 

enhetscheferna vid behandlingsenheten i kommun 3 säger att det individuella värdegrundsarbetet av 

medarbetarna på behandlingsenheterna leder till en stor varians i hur behandlingsarbetet blir utförd 

och de nämner som konkret exempel att en behandlare antingen kan spola av disken för familjen själv 

eller så coachar behandlaren en person med stödbehov i att diska själv. En anledning till att 

behandlingsarbete kan bli så olika är att öppenvårdsinsatser på hemmaplan kan innebära ett 

ensamarbete utan omedelbart reflektions- och korrektionsmoment med stöd av en annan professionell.  

Alla intervjupersoner från behandlingsenheten, Paula, Paul och Mikaela, för kontinuerliga dialoger 

i sina arbetsgrupper om värdegrunder och konkreta förhållningssätt i behandlingsarbete för att skapa 

gemensamma värdegrunder för arbetsgruppen.  Paul från kommun 2 och Mikaela från kommun 3 

framför sina erfarenheter från de diskussionerna. Här skiljer de på samtalen som förs i ett informellt 

sammanhang, till exempel vid lunchrasten eller över fikabordet, där variansen i de för 

behandlingsarbetet relevanta värderingarna blir tydliga och situationer där arbetsgruppen får som 

uppgift av enhetschefen att diskutera om formella värderingar på en arbetsplatsträff. I båda 

situationerna har socialtjänstlagen inte varit den utpräglade källan till behandlingsenhetens arbete utan 

det har varit arbetsgruppens traditionella synsätt som dominerat i diskussionerna. Både Paul och 

Mikaela kommenterade detta med ” (…) det sitter mycket i väggarna!”  

Mikaela tar upp värdegrundsdiskussioner varje vecka när personalen samlas för ett gruppmöte. 

Mikaelas mål är att implementera socialtjänstens formella mål ur verksamhetsplanen: 

 att socialtjänsten ska bedriva en social omsorg  

 att personer med stödbehov ”ska få hjälp till att komma vidare i livet” 

 och att beviljade insatser ska leda till en förbättring av livssituationen för de personer som får stöd. 

 

Som en gemensam formell värdegrund för behandlingsarbetet i kommun 2 nämner Paul den 

systemteoretiska ansatsen. Alla medarbetare inom kommunens socialtjänst har fått en extern 

systemteoretisk utbildning. Utbildningens omfattning har varit olika för medarbetarna på 

behandlingsenheten och myndighetskontoret. Medarbetarna på behandlingsenheten hade med 2 år den 

längsta utbildningen. Paul utrycker dock att det är de ovan nämnda individuella värdegrunderna i 

behandlingsarbetet som är förhärskande i det dagliga behandlingsarbetet och i diskussioner om 

värderingar. Den systemteoretiska ansatsen som en ledtråd har enligt Paul bara en sekundär betydelse i 

behandlingsarbetets vardagliga arbete. 

Paula från kommun 1 berättar om en serie av samtal i sin arbetsgrupp som handlade om 

värdegrundsfrågor. De framkomna resultaten har skrivits ner och sparas i en för arbetsgruppen 

tillgänglig pärm. Personalgruppens värdegrunder stämmer överens med de formella värdegrunderna ur 
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kommunens verksamhetsplan, ett faktum som upptäcktes först efter att personalgruppen hade avslutat 

sina värdegrundsdiskussioner.  

Socialsekreteraren och medarbetarna på behandlingsenheterna tenderar att bygga sina 

yrkesidentiteter och sin professionalitet på olika plattformar. Medan socialsekreterarna kan använda 

sig av socialtjänstlagen som går tillbaka till ett parlamentariskt beslut i riksdagen, alltså en aktör i det 

organisatoriska fältet, krävs av medarbetarna på behandlingsenheterna ett individuellt och kollektivt 

värdegrundsarbete, eller som behandlingssamordnaren Paula från kommun 1 utrycker sig ” (…) vi 

lever vårt eget liv!”  

Ur ett professionssociologiskt perspektiv visar de ovan beskrivna sammanhangen hur en formell 

delegering – här genom lagstiftningarna – ger en högre status och i det även en högre maktpotential. 

Att socialsekreterarna har mer makt än medarbetarna från behandlingsenheten framkommer dock inte 

ur intervjusvaren från Carla eller Petra som arbetar vid ett socialkontor. Det är Paula och Paul som är 

medarbetare på behandlingsenheter som beskriver ett förhållningssätt hos socialsekreterarna som 

utrycker en ojämn maktfördelning. Här syftar Paula och Paul på socialsekreterarens synsätt att 

behandlingsenheten föreställer uppdragstagaren och myndighetskontoret uppdragsgivaren inom 

professionens domän. Paula verbaliserade detta genom att konstatera att ”det är inte så mycket dialog i 

det där (initieringen av öppenvårdinsatser)…!”  Hon säger även att detta förhållningssätt var mer 

utpräglat när den före detta enhetschefen fanns kvar vid myndighetskontoret. Paula upplever att 

ojämlikheten inom professionens domän har försvagats efter att chefsfunktionen på 

myndighetskontoret har tagits över av chefen för behandlingsenheten.  

Paula blir ännu tydligare i sitt sätt att beskriva maktfördelningen mellan socialsekreterarna och 

medarbetarna på behandlingsenheten. Hon säger att myndighetskontoret och är omgärdad av 

lagstiftningar och att makten konstitueras i BBIC-vårdplanen som socialsekreteraren skriver vid 

initiering av insatser. En annan maktutövning ser Paula i socialsekreterarens godkännande av BBIC-

genomförandeplanen för insatsen som upprättas av en medarbetare på behandlingsenheten. 

En annan observation ur det empiriska materialet är att socialsekreterarna anger att 

värdegrundsdiskussionerna förs övervägande på en konkret och ärenderelaterande nivå. 

Diskussionerna gäller här personer som myndighetskontoret är i kontakt med till exempel under en 

utredningsperiod eller vid uppföljningar av pågående insatser. Medarbetarna från 

behandlingsenheterna däremot berättar om tillfällen där arbetsgruppen lämnar sina vardagliga 

arbetsuppgifter för en begränsad tid för att föra en dialog om värdegrundsfrågor på en abstrakt nivå.  

Det kan konstateras att arbetet vid ett myndighetskontor är i en högre grad reglerad av 

lagstiftningar än behandlingsenhetens arbete. Lagstiftningen grundar sig på ett parlamentariskt beslut 

och är ett institutionellt krav utifrån den nyinstitutionella organisationsteorin (DiMaggio & Powell, 

1991). Denna formella förankring ger socialsekreteraren vid myndighetskontoren en högre grad av 

professionell status som yttrar sig i en maktoption i de integrerande processerna med medarbetarna på 

behandlingsenheten. De i sin tur behöver skapa sig en professionell identitet antingen genom ett 
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individuellt eller ett kollektivt värdegrundsarbete. Detta har som konsekvens att värdegrunderna 

tenderar vara icke kongruenta för myndighetskontoret och behandlingsenheten samtidigt som 

verksamheterna befinner sig i samma professionsdomän.  

Olika författare, till exempel K. Svensson (2013) och Grape et al. (2006) ser i denna inkongruens 

en möjlig orsak till separata identitetsbildningar inom professionens domän, ett fenomen som bidrar 

till destruktion av känslan av sammanhang och samhörighet inom hela verksamhetsdomänen. Följer 

man Kouzes och Micos (1979) teoribildning så leder detta organisatoriska beteende till interaktioner 

som är internt disharmoniska och samtidigt disjunktiva vilket har negativ påverkan gällande 

organisationens strävan efter måluppfyllelse.  

Ekonomiska och sociala utvecklingar i samhället som påverkande faktorer för integrerande processer 

Utöver lagstiftningen och verksamhetsplanen som påverkande faktorer för integrerande processer 

hittas ytterligare relevanta informationer i det empiriska materialet. Här syftas på ekonomiska och 

sociala utvecklingar i samhället. Intervjupersonerna ur de undersökta kommunerna skildrar 

överensstämmande hur antalet inkommande anmälningar till socialtjänsten har ökat markant under de 

senaste åren. En orsak ses i att personer i samhället oftare hamnar i utsatta situationer vilket har lett till 

att behovet av insatser från en eller flera HSO har ökat. Samtidigt har de ekonomiska medlen för att 

bedriva socialtjänstens verksamhet inte höjts i den utsträckning som skulle behövas för att kunna 

bemöta de förändrade behoven i samhället. Alla intervjupersoner upplever att det är övervägande den 

ekonomiska ramen som styr socialtjänstens arbete och inte en strävan efter att kunna bemöta behoven 

hos utsatta personer i samhället. Ur de verksamhetsplaner som ingår i studiens empiriska material 

framkommer dock som ett för socialtjänstens verksamhet övergripande mål att utsatta människor ska 

ges en god social omsorg. Samtidigt betonas i verksamhetsplanerna att den sociala omsorgen ska ges 

på ett kostnadseffektivt sätt och det ges även konkreta exempel på hur kostnaderna för socialtjänstens 

verksamhet ska begränsas. Ett exempel på ett sådant kostnadsreducerande direktiv är att minska antal 

placeringar på behandlingsinstitutioner utanför kommunens verksamhet. Detta exempel förekommer i 

intervjusvaren från alla undersökta kommuner i studien. I kommunernas verksamhetsplaner föreslås 

som kompenserande åtgärd att öppenvårdsinsatser på hemmaplan ska ersätta de dyra placeringarna på 

externa behandlingsenheter. 

I det ovan beskrivna sammanhanget blir det tydligt att socionomer är en semi-profession utifrån 

Svenssons och Everts (2010) professionssociologiska uppfattning. Den begränsande faktorn som 

utesluter socionomer från de traditionella professionerna är att socionomer inte har en beslutsautonomi 

i sin yrkesutövning.  

En annan konkret konsekvens för medarbetarna vid myndighetskontoren och på 

behandlingsenheter som resulterar ur de sociala och ekonomiska utvecklingarna i samhället är att 

deras arbetsbelastning höjs. Alla intervjuade medarbetarna upplever att höjningen av 

arbetsbelastningen får mer genomslag på myndighetskontoret än på behandlingsenheterna. Paula som 
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är behandlingssamordnare i kommun 1 berättar om sin observation att uppdragsflödet från 

myndighetskontoret avtar när arbetsbelastningen hos socialsekreterarna ökar. Paul från 

behandlingsenheten i kommun 2 ser att socialsekreterarna inte följer förvaltningsdomänens direktiv till 

att använda formella integrerande processer vid initiering av öppenvårdsinsatser och att 

informationsöverlämningen sker antingen bristfälligt eller genom spontana och informella 

integrerande processer.  

Carla och Paula, de två intervjupersonerna från kommun 1, anser att användningen av formella 

integrerande processer kräver ett för omfattande organisatoriskt förarbete och dess genomförande tar 

upp mycket arbetstid. Både Carla och Paula föredrar istället att starta informella integrerande 

processer som till exempel korta, spontana möten mellan aktörerna från myndighetskontoret och 

behandlingsenheten. Samtidigt hänvisar Paula till situationer där man inte kan frångå användningen av 

formella integrerande processerna, till exempel när många olika aktörer är inblandade i 

öppenvårdsinsatser och behandlingsarbetet i många olika ansvarsområden behöver koordineras. Att de 

sanktionerade formella integrerande processer inte används mera beror utifrån Pauls intervjusvar på 

den höga arbetsbelastningen som inte ger tidsutrymme för att följa de formella rutinerna.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att en arbetsbelastning leder till att aktörerna inom 

professionens domän tenderar att använda formella integrerande processer i mindre utsträckning. 

Istället tenderar socialsekreterare och behandlare att använda sig av informella integrerande processer. 

Socialtjänstens påverkan av den sociala och ekonomiska utvecklingen i samhället är ett exempel på de 

sammanhang som beskrivs i den nyinstitutionella organisationsteorin (DiMaggio & Powell, 1991; se 

punkt 6.5 Den fjärde domänen: institutionella krav).  De institutionella krav som socialtjänstens 

verksamhetsdomän behöver bemöta utgörs dels av ett stigande antal personer som behöver en 

behandlingsinsats och dels av de ekonomiska begränsningar som aktörerna inom verksamhetsdomänen 

behöver förhålla sig till. Aktörerna från politiska och förvaltningsdomänen hanterar de institutionella 

kraven genom att anpassa verksamhetsplanen utifrån de institutionella kraven. Som ovan beskrivits 

använder aktörerna inom professionens domän bara till en viss del de formella integrerande processer 

som verksamhetsplanen ger direktiv till. De interaktioner som kommer till användning för att främja 

verksamhetsdomänens effektivitet är de informella integrerande processerna. Genom att avvika i sitt 

organisatoriska beteende skapar aktörerna inom professionens domän en social konstruktion av 

verksamhetsdomänen som inte är kongruent med den formella bilden som den politiska domänen vill 

förmedla i verksamhetsplanen. Olika författare anser att aktörerna inom den politiska domänen så 

skapar en rationell myt om verksamhetsdomänen och utesluter i den officiella beskrivningen av 

organisationen hur de informella integrerande processerna används för att uppfylla organisationens 

mål (DiMaggio & Powell, 1991; Johansson, 2006; K. Svensson, 2006; Grape et al., 2001).  
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Konkurrerande livstilar och brist på socionomer som påverkande faktorer 

Två andra påverkande faktorer som har sina utgångspunkter utanför socialtjänstens 

verksamhetsdomän har liknade konsekvenser på integrerande processer mellan myndighetskontoret 

och behandlingsenheten. Utifrån det faktumet betraktas faktorerna under samma punkt i analysen. 

Faktorerna handlar om konkurrerande livstilar i det postmoderna samhället och den aktuella rådande 

bristen på utbildade socionomer i Sverige. Med konkurrerande livstilar syftas här på ett resultat ur det 

empiriska materialet som vittnar om personalomsättning på grund av att medarbetare prioriterar 

familjelivet och går på föräldraledighet istället för att satsa på en kontinuitet i sin professionella 

utveckling. Samma effekt har bristen på utbildade socionomer som skapar förutsättningar för 

socialtjänstens personal att byta till andra anställningar som ger bättre utvecklingsmöjligheter i 

yrkeslivet. Personalomsättning förekommer enligt intervjupersonerna i de undersökta kommunerna 

oftare på myndighetskontoren än på behandlingsenheterna. Som en konkret konsekvens av 

personalomsättningen anför intervjupersonerna från kommun 1 att de nyanställda medarbetarna inte 

får en omfattande introduktion i socialtjänstens arbetsrutiner, till exempel i frågan vilka formella 

integrerande processer som ska användas vid initiering av öppenvårdsinsatser för barn och ungdomar. 

Detta beror på, så Paula och Carla som är intervjupersoner från kommun 1, att den höga 

arbetsbelastningen inte ger det tidsmässiga utrymmet som en kontinuerlig introduktion behöver.  

Ur intervjun med Mikaela, som är en av enhetscheferna på behandlingsenheten i kommun 3, 

framkommer att personalomsättning även kan ha positiva konsekvenser för organisationen genom att 

nyanställda medarbetare kan ge nya impulser för verksamhetens utveckling. Mikaela ger här ett 

konkret exempel där en ny formell integrerande process har implementerats vid initiering och 

genomförande av behandlingsinsatser. Hon syftar på nätverksmöten som används för att föra dialog 

kring frågor kring genomförandet av insatser kring personer med stödbehov. Mötena leds av opartiska 

nätverksledare och är öppna även för inblandade aktörer ur socialtjänstens organisatoriska fält, det vill 

säga personal från skolan och landstinget. Mikaela tog initiativet till den implementeringen utifrån sina 

erfarenheter från sin tidigare arbetsplats i en annan kommun.  

Personalomsättning kan alltså både ha en främjande och hindrade effekt på integrerande processer 

inom en verksamhetsdomän. 

Interaktioner inom förvaltningsdomänen som påverkande faktorer 

Intervjupersonerna från de olika kommunerna redogör för vilken påverkan förvaltningsdomänens 

interna interaktioner har på integrerande processer inom professionens domän. Utifrån 

domänteoretiskt perspektiv (Kouzes & Mico, 1979) är enhetschefer och andra högre chefer aktörer 

inom förvaltningsdomänen och medarbetare vid myndighetskontoret och på behandlingsenheten 

aktörer inom professionens domän. Ett exempel på en interaktion inom förvaltningsdomänen som 

påverkar integrerande processer inom professionens domän är en konfliktlösning av enhetscheferna 

från kommun 3. Konflikten handlade om frågan om en placerad person skulle flytta hem till sin 
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ursprungsfamilj och få behandling i form av en omfattande öppenvårdsinsats genom kommunens egen 

behandlingsenhet istället. Båda intervjupersonerna från kommun 3 upplever att interaktionen mellan 

enhetscheferna har varit konstruktiv och lösningsorienterad. Dessutom anser båda intervjupersonerna 

att denna interaktion är ett positivt exempel på integrerande process mellan aktörerna inom 

professionens domän. Socialsekreteraren i kommun 3 konkretiserar att transparensen som 

enhetscheferna har haft i sina interaktioner och som de även bibehöll i en konfliktfylld situation utgör 

kärnan i processens funktion som förebild. Petra, som är intervjupersonen från myndighetskontoret i 

samma kommun, menar att chefernas sätt att hantera konfliktsituationen står för den för interaktioner 

främjande atmosfären inom socialtjänstens organisation i kommun 3. Hon ser även en främjande 

faktor i den lokala närheten som alla enhetschefer och de hierarkiskt högre omsorgscheferna har till 

aktörerna inom professionens domän.  Petra säger att cheferna visar sig ofta i korridorerna och är 

nåbara för frågor och dialoger.  

En främjande faktor till som Petra anför är de gemensamma utbildningarna som 

myndighetskontoret och behandlingsenheten går på. Som ett exempel anför hon en kommande 

utbildning i ett nytt journalföringssystem. Detta nya system innebär en teknisk funktion som gör att 

bara behandlingsenheten kan upprätta en genomförandeplan vid öppenvårdsinsatser. Petra ser här en 

utgångspunkt för att en formell integrerande process kommer att användas i en större omfattning. 

Tidigare har socialsekreterarna skrivit genomförandeplaner trots att direktiven från förvaltningsnivån 

hade lagt den uppgiften på medarbetarna på behandlingsenheten inom professionens domän.  

Ur det empiriska materialet framkommer ytterligare två faktorer som är främjande för integrerande 

processer mellan myndighetskontoret och behandlingsenheten. Som tidigare nämnts har 

enhetscheferna i kommun 3 sanktionerat att aktörerna inom professionens domän kan träffas för att 

fika gemensamt en gång i veckan. Detta upplever medarbetarna som ett forum där förutsättning för 

informella integrerande processer skapas. De informella integrerande processerna i sin tur underlättar 

användningen av formella integrerande processer inom professionens domän. Ett exempel som har 

anförts här tidigare är de kortare, spontana interaktioner där dialoger förs om utvecklingen i enskilda 

behandlingsprocesser. De dialogerna kan leda till en formell uppföljning av en BBIC-

genomförandeplan.  

En annan positiv effekt ur sammankomsterna vid fikabordet ser Petra i möjligheten för att utveckla 

respekt för värderingarna i andra verksamheter. Att bygga upp och förstärka respekten för 

värderingarna och arbetssätten i andra verksamheter bidrar utifrån Petras perspektiv till den 

konstruktiva kommunikationsatmosfären mellan myndighetskontoret och behandlingsenheten i 

kommun 3.  

Vilken påverkan chefernas agerande har på integrerande processer inom professionens domän 

framkommer även ur det empiriska materialet från kommun 1. Här ligger chefsfunktionen för 

myndighetskontoret och behandlingsenheten hos samma person som hittills har varit enbart 

behandlingsenhetens enhetschef. Denna organisatoriska uppställning är en interimslösning på ett antal 
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månader i avvaktan på att en ny enhetschef för myndighetskontoret ska tillträda sin tjänst. Båda 

intervjupersonerna i kommun 1 ser bara positivt på att de två verksamheterna leds av samma person. 

Som de positiva aspekterna anför de att enhetschefen får en djupare inblick och insikt i de olika 

förutsättningar och arbetssätt respektive verksamhet har. Detta leder till en förståelse och respekt för 

de utmaningar som de olika arbetsuppgifterna inom professionens domän för med sig. 

Intervjupersonerna upplever att kännedomen och respekten för verksamhetens olika ramar har haft en 

positiv påverkan på integrerande processer mellan myndighetskontoret och behandlingsenheten. 

Faktorer som påverkar integrerande processer – en sammanfattning 

Som ovan har visats finns det olika faktorer som påverkar integrerande processer inom 

socialtjänster med en specialiserad organisationsform. De faktorerna har sina utgångspunkter i olika 

domäner inom socialtjänstens verksamhetsdomän respektive i socialtjänstens organisatoriska fält. 

Gemensamt påverkar de hur integrerande processer mellan verksamheter inom professionens domän 

utförs. Som påverkande faktorer nämndes i texten ovan: 

 Värdegrunder 

 Ekonomiska och sociala utvecklingen i samhället 

 Konkurrerande livsstilar och brist på socionomer 

 Interaktioner inom förvaltningsdomänen 

 

I följande figur 7 visualiseras de i analysen diskuterade faktorer som påverkar integrerande 

processer mellan myndighetskontoret och behandlingsenheten. De påverkande faktorer som befinner 

sig på vänster sidan av figurens centrum utgör ett hinder för att formella integrerande processer (FIP) 

och även informella integrerande processer (IIP) används mellan myndighetskontoret (MK) och 

behandlingsenheten (BE). Främjande faktorer för integrerande processer befinner sig på höger sidan 

av figurens centrum och faktorer som har en tydlig ambivalens i sin påverkan är anordnade i mitten.  
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Figur 7: Påverkande faktorer på integrerande processer inom socialtjänsten 

 

 

9.7 Konsekvenser för personer med behov av insatser från socialtjänsten 

Socialtjänstens arbete består övervägande av att ge stöd, behandling eller vård till de människor i 

samhället som befinner sig i en utsatt situation. Ur ett domänteoretiskt perspektiv (Kouzes & Mico 

1979) kan fastslås att socialtjänsten som verksamhetsdomän präglas i sitt arbete av huvudfrågan hur 

situationen för utsatta människor i samhället kan förbättras. Detta huvuduppdrag, respektive denna 

huvudfråga, återfinns i lagstiftningen, verksamhetsplaner samt i kollektiva och individuella 

värdegrunder hos medarbetare inom professionens domän.  

En observation ur det empiriska materialet som ska uppmärksammas i analysen är att 

intervjupersonerna bara i en liten omfattning yttrar sig om vilka konsekvenser deras interaktioner har 

för personer ur socialtjänstens målgrupp. Med andra ord: de intervjuade medarbetarna från 

myndighetskontoren respektive behandlingsenheterna kommer sällan in i egna reflektioner kring 

frågan vilken betydelse integrerande processer inom professionens domän har för personer med 

stödbehov vid initiering eller genomförandet av öppenvårdsinsatser på hemmaplan.  
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Bara Paul, som är medarbetare på behandlingsenheten i kommun 2, framför sin åsikt om att 

personer vid initiering och genomförandet av öppenvårdsinsatser befinner sig i en underordnad 

position jämfört med socialsekreterarna och behandlarna från socialtjänsten. Detta underläge, så Paul, 

resulterar ur lagstiftningen som positionerar medarbetarna inom socialtjänsten i en högre maktposition 

jämfört med personerna som har fått en insats beviljad. Alla dokument som styr insatsens utformning, 

det vill säga beslutet enligt Socialtjänstlagen, BBIC-vårdplanen och BBIC-genomförandeplanen, 

skrivs av professionella aktörer inom socialtjänsten. Påverkansmöjligheterna i den processen är för 

personer med stödbehov liten. Utifrån Pauls erfarenheter vågar personer med stödbehov inte säga:” 

Nej, jag tror inte att jag behöver det”, eller ”nej, jag vill inte ha det här”, när målen respektive 

delmålen i BBIC-vårdplanen och genomförandeplanen formuleras. Den i inledningen av detta arbete 

använda fiktiva fallbeskrivningen där föräldrar i en familj säger ifrån en insats speglar alltså inte Pauls 

erfarenheter. Risken blir således att insatser utförs utifrån en målbeskrivning som inte är kongruent 

med de mål personen med stödbehovet har. Detta kan resultera i att personen med stödbehovet inte är 

motiverad att vara delaktig i behandlingsprocessen eftersom de formella målen för insatsen har 

formulerats av medarbetarna ur socialtjänstens verksamhetsdomän och det är lagstiftningen som 

lägger ansvaret för målformuleringen på de professionella aktörerna.   

Det kan konstateras att information i det empiriska materialet i frågan vilka konsekvenser 

integrerande processer har för personer med stödbehov är knapphändiga. De i studien deltagande 

intervjupersonerna uttalar sig övervägande om integrerande processer inom socialtjänstens 

verksamhetsdomän vilket kan ha sin orsak i frågeställningarna i intervjumanuset (se Bilaga 2). Bara 

Paul från kommun 2 reflekterar över konsekvenserna som organisationsinternt beteende kan ha för 

personer med stödbehov. I Pauls tjänst ingår inget ledarskaps- eller samordningsansvar vilket är fallet 

för Paula i kommun 1 och Mikaela i kommun 3. Paul arbetar alltså huvudsakligen med 

behandlingsinsatser och har mest kontakt med personer ur socialtjänstens målgrupp, även jämfört med 

Carla och Petra som är utredande socialsekreterare vid myndighetskontoret. I de skillnaderna kan det 

finnas en anledning till att bara Paul har uttalat sig om de konsekvenser som integrerande processer 

inom verksamhetsdomänen kan ha för personer med stödbehov. Detta är – bland andra - en fråga som 

blir föremål för reflektion i arbetets avslutande diskussion.  

  



 

76 

10 Slutdiskussion 

Studien visar olika integrerande processer inom specialiserade socialtjänster. En specialiserad 

socialtjänst har som kännetecken att det operativa arbetet inom professionens domän är uppdelad i en 

eller flera myndighetsdelar och behandlingsdelar. Begreppet integrerande processer står i arbetet för 

alla interaktioner mellan aktörer inom socialtjänstens verksamhetsdomän och mellan 

verksamhetsdomänen och organisatoriska fältet som strävar efter samverkan i syfte att ge social 

omsorg till utsatta människor i samhället.  

I arbetet genomfördes några begränsningar av forskningsobjektet. Dels riktades arbetets fokus på 

integrerande processer som förekommer vid initiering och genomförandet av öppenvårdsinsatser 

riktade till barn och ungdomar som inte är äldre än 17 år. Dessutom gjordes en begränsning till 

insatser som utförs av socialtjänstens egna resurser i barnets respektive ungdomens hemmiljö (se 

punkt 3.1 En avgränsning på öppenvårdsinsatser på barn och ungdomar upp till 18 år enligt  

4 kap 1 § Socialtjänstlagen). 

Ur studien framgår också vilka faktorer det är som påverkar de integrerande processerna inom 

professionens domän och här infördes en distinktion mellan formella och informella integrerande 

processer. Formella integrerande processer är sanktionerade från förvaltningsdomänen, informella 

integrerande processer däremot uppkommer spontant och utformas individuellt utifrån den aktuella 

situationen.  Informella integrerande processer pågår istället för eller parallellt med de formella 

integrerande processerna och de påverkar även varandra.  

Transparens i integrerande processer som förs inom förvaltningsnivån, det vill säga bland cheferna 

inom socialtjänstens organisation, har visat sig vara genom sin föredömlighet en viktig faktor för 

främjande av interaktioner inom professionens domän.  

Författare som diskuterar liknande frågor är Alborn (2012) och Bauman och Morast (2010). De ser 

i chefernas interaktion och kommunikativa beteende nyckelfaktorer för att samverkan kan ha en 

positiv effekt på interaktionen på operativa nivån, det vill säga inom professionens domän enligt 

domänteorin. Bauman och Morast (2010) betonar i sina resultat att kommunikation är den viktigaste 

ledarskapsuppgiften för chefer och att de förväntningar som medarbetare inom professionens domän 

ställer till sina chefer är av kommunikativ karaktär. Som exempel anförs här att ge medarbetarna 

information, socio-emotionala impulser eller stöd i att organisera sina arbetsuppgifter. Även Alborn 

(2012) anser att transparens i interaktioner mellan chefer har en positiv påverkan på integrerande 

processer inom professionens domän och här syftar han framför allt på tydlighet och öppenhet 

gällande målformuleringar och vid hantering av konfliktsituationer. Hur transparensen i chefernas 

interaktion blir en positiv faktor för samverkan inom professionens domän framkommer dock inte ur 

litteraturen som har genomgåtts. Här diskuteras övervägande frågan hur bristande kommunikation kan 

ha en negativ påverkan på det organisatoriska beteendet.  
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Ur resultaten av den föreliggande studien kan dock härledas att en interaktion som präglas av 

transparens mellan cheferna kan ha en vägledande funktion för aktörer inom professionens domän och 

att ett sådant kommunikativt beteende kan leda till en öppen kommunikationsatmosfär i hela 

verksamhetsdomänen. 

En observation som redan har tematiserats i arbetets analys är att intervjupersoner sällan uttalar sig 

om vilka konsekvenser integrerande processer kan ha för socialtjänstens målgrupp: människor med 

stödbehov. Orsaken till det kan ligga i designen av manuskriptet för de semistrukturerade 

forskningsintervjuerna (se Bilaga 1).  I manuskriptet saknas explicita frågor efter konsekvenserna för 

personer med stödbehov. Att intervjupersonerna inte kom in i egna reflektioner omkring detta ger 

upphov till vidare diskussioner. Det intressanta är här att människors utsatthet i samhället är 

anledningen till att socialtjänsten existerar. Personer med stödbehov kan anses som, provokativt 

formulerat, socialtjänstens ”kunder”. Frågan blir här om socialtjänsten som organisation har en så 

utpräglad inre dynamik så att organisationernas medlemmar behöver använda en större del av sin 

arbetstid och energi för att begripa den egna organisationens funktionalitet. Att de formella och 

informella integrerande processerna inom verksamhetsdomänen dominerar i intervjupersonernas egna 

reflektioner och att de inte kommer in i funderingar kring konsekvenser för de utsatta människorna i 

samhället kan vara ett uttryck för att aktörerna i socialtjänsten är upptagna med att förstå och hantera 

organisationens inre dynamik.  

Slutsatsen av den här förda diskussionen är att den inre dynamiken inom socialtjänstens 

verksamhetsdomän har en negativ påverkan på interaktionen mellan aktörerna inom professionens 

domän och personer med stödbehov som insatser från socialtjänsten riktar sig till. Mer konkret 

formulerat betyder det att de dysfunktionella, integrerande processerna, till exempel olösta konflikter 

inom professionens domän, kan leda till en sämre relation mellan personen med stödbehov och social-

sekreteraren respektive medarbetaren från behandlingsenheten. En sådan konflikt kan – för att ta ett 

exempel ur studiens intervjusvar - handla om frågan om institutionsplacering kan ersättas med en 

öppenvårdsinsats på hemmaplan som utförs av socialtjänstens egen behandlingsenhet. Eller – tvärtom 

– om en öppenvårdsinsats bedöms ha havererat och personen med stödbehov ska placeras på en 

behandlingsinstitution. Orsaken för den här anförda konflikten ligger i existensen av två motstridiga 

mål som är fastslagna i socialtjänstens verksamhetsplan. Motstridiga är målen i den bemärkelsen att 

socialtjänsten dels ska sträva efter en hållbart positiv förändring i utsatta människors liv och det kan 

innebära ett långvarigt motivations- och behandlingsarbete som genererar höga kostnader för 

socialtjänsten. På den andra sidan finns det – motstridiga - målet att socialtjänsten ska bedriva sin 

verksamhet med de begränsade ekonomiska medel som står till förfogande, vilket kan medföra att en 

person med stödbehov inte kan få den långvariga insats, som de professionella aktörerna anser, 

tillgodoser personens behov på det bästa sättet. Den här beskrivna motstridigheten kan således ha som 

konsekvens att personen med stödbehovet inte får en insats som behandlar orsaken till personens 

utsatthet utan bara en insats som riktar sig mot lindring av vissa symptom.  
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I den under punkt 1.1 En familj i mötet med socialtjänsten – en fiktiv berättelse som förord 

fiktiva fallbeskrivningen avböjer föräldrar den från behandlingsenheten föreslagna insatsen. Som det 

framgår ur intervjusvaren vågar i realiteten de människor som befinner sig i en utsatt livssituation inte 

alltid att tacka nej till de av socialtjänsten föreslagna insatserna vilket kan ha som konsekvens att 

insatserna utformas utifrån mål som inte fokuserar på orsakerna till personens stödbehov.  

Det här diskuterade sammanhanget har negativa konsekvenser både för  personerna med stödbehov 

och socialtjänsten som verksamhetsdomän: riktas behandlingen inte mot stödbehovets orsaker kan 

personens utsatthet konserveras och till och med förvärras. Detta betyder för socialtjänsten att 

behandlingsinsatserna behöver pågå över en lång tid och att insatserna till och med behöver 

intensifieras både i tid och ur ekonomiskt perspektiv.  

Alla verksamheter inom välfärden befinner sig i ett läge där olika processer i det postmoderna sam-

hället samt de neoliberala och globala utvecklingarna medför allt mer komplexa utmaningar som ska 

bemötas med ekonomiska medel som antingen begränsas eller inte anpassas efter utvecklingen i 

samhället. Ur detta utgångsläge resulterar institutionella krav som talar för att motstridigheten i 

socialtjänstens målformuleringar kommer att öka: Utsattheten som socialtjänsten behöver kompensera 

kommer att öka samtidigt som de ekonomiska medlen inte anpassas efter de utmaningar som ställs på 

socialtjänsten.  

Utifrån de hittills i arbetet presenterade resultaten och förda diskussionen behöver ställas frågan – 

hur kan de integrerande processerna inom socialtjänsten utformas så att organisationen kan bemöta 

framtidens utmaningar? Frågan kan även formuleras utifrån arbetets frågeställningar: hur kan de 

integrerande processerna inom socialtjänsten påverkas så att de får fler positiva konsekvenser för 

personer med stödbehov? Hur kan integrerande processer inom socialtjänsten påverkas så att de 

negativa konsekvenserna för personer med stödbehov försvagas? 

Det föreliggande arbetet kan och vill inte komma med allmängiltiga svar. Det som ska hänvisas till 

är de olika impulser som vid en första betraktelse bara är små och obetydliga handlingar samtidigt som 

de i sin helhet kan ha en stor påverkan på hur integrerande processer startas och pågår. Exempel på de 

här anförda impulserna hittas bland annat i det empiriska materialet från kommun 3. Här har 

enhetscheferna sanktionerat att myndighetskontoret och behandlingsenheten ska ha en gemensam 

fikarast på en timme i veckan. Med de träffarna skapades en förutsättning för att en social gemenskap 

(Baumann & Moras, 2010) kan uppstå och utvecklas. Ett annat exempel ur kommun 3 är det 

konstruktiva kommunikativa förhållningssättet av enhetscheferna från myndighetskontoret och 

behandlingsenheten i en konfliktsituation som hade sin orsak i motstridiga mål. Cheferna, som inte 

kunde enas i frågan, flyttade upp den konfliktfyllda frågan till en högre chef inom 

förvaltningsdomänen samtidigt som de kontinuerligt informerade arbetsgrupperna om förloppet i 

konfliktlösningsprocessen. Den fysiska och mentala tillgängligheten av cheferna nämndes också som 

en faktor för en främjande kommunikationsatmosfär inom socialtjänstens verksamhetsdomän. Och 



 

79 

även att funktionen av enhetschef för behandlingsenheten och myndighetsenheten ligger integrerad 

hos samma person – som är fallet i kommun 1 - kan vara en främjande faktor.  

Slutligen ska betydelsen av de informella integrerande processerna vid uppkomsten och 

utvecklingen av en positiv kommunikationsatmosfär stå i centrum av slutdiskussionen. Aktörerna 

inom socialtjänstens verksamhetsdomän använder de spontana interaktionerna i syfte att samverka och 

i det strävar de efter att uppfylla organisationens målsättningar. Förmodligen skulle ingen socialtjänst 

kunna fungera utan informella integrerande processer. Som tidigare anförts står formella och 

informella integrerande processer i ett ömsesidigt växelspel. Till exempel kan en informell 

integrerande process leda till att en formell integrerande process initieras och en formell integrerande 

process kan skapa utrymme för informella processer. Används dock bara informella integrerande 

processer kan organisationens produkter eller tjänster bli ojämna och i socialtjänstens fall skulle det 

innebära en rättsosäkerhet och personlig godtycklighet gentemot personer med stödbehov. Ansvaret 

för att de formella och informella processerna kompletterar varandra i syfte att uppfylla 

organisationens mål ligger hos varje aktör inom socialtjänstens verksamhetsdomän. Står båda 

processtyper i en konstruktiv symbios så är deras parallella användning en faktor som bidrar till att en 

positiv kommunikationsatmosfär bildas och förstärks i organisationen. Samtidigt behövs den positiva 

atmosfären för att sätta processtyperna i ten positiv balans. Detta kan innebära en utmaning eftersom 

det inte finns en statisk balanspunkt i organisationen utan den förändras kontinuerligt beroende på 

vilka institutionella krav som ställs på verksamheten.  

Bara en enstaka impuls kan dock inte förändra interaktionen mellan professionella från 

socialtjänstens organisation och personer med stödbehov. Här utgås det ifrån att det är olika små 

impulser som förs in i verksamhetsdomänen som sedan kan leda till en positiv förändringsprocess. En 

förändringsprocess som leder till att behoven hos utsatta människor i samhället tillgodoses – även i 

framtiden. En möjlighet skulle vara att inkludera personer med stödbehov redan tidigt i 

planeringsprocessen av eventuella insatser. Detta kan till exempel uppnås genom en modifiering av de 

möten som hölls av objektiva nätverksledare i kommun 3. Det kan vara till fördel att föra en tidig och 

jämlik dialog mellan socialtjänstens professionella och personen som insatsen riktar sig till. Fördelen 

ligger i att de professionella kan försäkra sig om att behandlingsinsatser verkligen riktar sig mot 

orsaken till personens stödbehov. En inkludering av personer med stödbehov skulle kunna betyda att 

initieringen av insatser sker i en jämlik dialog mellan professionella och insatstagare. En sådan dialog 

kräver samtalsformer där personer med stödbehov känner sig trygga och kan framföra sina åsikter 

även när de åsikterna går emot socialtjänstens uppfattning.  

Att inkludera personer med stödbehov i behandlingsplaneringen är ingen ny idé och är till och med 

förankrad i BBIC-modellen och i SIP-planeringen, två verktyg som är formella integrerande processer 

i de undersökta kommunerna. De verktygen används dock inte i en sådan omfattning att delaktigheten 

av personer med stödbehov är implementerad. Hur användningen av de två verktygen kan förstärkas – 

och här menas i första hand den förstärkta inkluderingen av personer med stödbehov vid 
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insatsplaneringen – kan vara föremål för fortsatt forskning i detta område. Här skulle det vara av 

intresse att undersöka hur dialogerna mellan professionella och personer med stödbehov behöver 

utformas.  

En annan utgångspunkt för vidare forskning kan ligga i frågan genom vilka impulser en främjande 

kommunikationsatmosfär, eller som Bauman och Morast (2010) utrycker sig – en social gemenskap, 

kan initieras och hur en positiv förändringsprocess kan överföras till personer med stödbehov. En 

utgångspunkt i det kan vara att undersöka hur personalvården hos moderna företag som Google och 

Microsoft gestaltas. Här hittas till exempel små mötesplatser i kontorslandskapet som bjuder in till ett 

gemensamt fika eller en match på ett bordsfotbollsspel och där samlas både medarbetare från den 

operativa nivån och chefer. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjumanuskript

Bilaga 2: Informerande samtycke 

 

  



 

II 
 

Bilaga 1: Intervjumanuskript 

 

Nr Syfte Forskningsfråga Intervjufråga/Följdfråga  

0 Inledning 

Etniska principer 

Samtycke 

Stäng av display-lås 

Testspelning 

Sekretess 

Frivillighet 

Syfte och njuta  

 

-X- 

1 Frågan utforska 

intervjupersonens 

funktion i 

organisationen. 

Vad heter verksamheten 

intervjupersonen arbetar i? 

 

Vad har intervjupersonen för 

en funktion i verksamheten? 

Vad heter verksamheten du arbeta i? 

 

 

Vilken funktion har du i verksamheten? 

2 Organisatoriskt fält 

och dess institutionella 

villkor 

Vilka normer ligger till 

grund för verksamheten? 

 

Vilka regler styr 

verksamheten? 

Jag skulle vilja be dig om att beskriva 

utifrån vilken värdegrund din xy 

(verksamheten) arbetar.  

 

 Är de nerskrivna? 

 Vem har definierat  

värderingarna? 

 Finns det värderingar 

inom verksamheten som 

inte är nerskrivna och 

ändå av betydelse för ert 

arbete? 

 Hur har de informella 

värderingarna blivit 

relevanta för 

verksamheten? 

 

Vilka lagstiftningar styr xy 

(verksamhetens) arbete? 

  



 

III 
 

3 Organisationens 

legitimitet genom att 

definiera mål 

Verksamhetens 

målsättningar 

Utifrån vilka mål arbetar xy 

(verksamheten)? 

 Är de nerskrivna? 

 Vem har bestämt målen? 

 Finns det informella mål 

som inte är nerskrivna och 

ändå av betydelse för ert 

arbete? 

 Hur har ni kommit överens 

om de målen? 

 Hur har de informella  

målen blivit relevanta för 

verksamheten? 

4 Sociala handlingar/ 

kognitiva normer och 

val av teknologier 

utifrån institutionella 

villkor 

Regler 

Manualer 

Kultur 

Riter 

Nu har vi pratat om värderingar, normer 

och lagstiftningen som styr hur xy 

(verksamheten) utför sitt arbete. Jag skulle 

nu gärna vilja fråga dig vilka rutiner, 

manualer eller metoder ni använda för att 

uppnå de målen som du har beskrivit.  

5 Påverkan av 

institutionella villkor 

på kommunikation och 

integrering mellan 

organisationer inom 

organisatoriska fältet 

Påtvingade 

integreringsprocesser 

(till exempel BBIC, 

sociala insatsgrupper) 

 

Informella rutiner för 

integrering 

Du sa att xy (verksamheten) arbetar efter 

en viss metod, manual, rutin. Skulle du 

kunna beskriva för mig hur den metoden 

etc konkret påverkar hur xy 

SAMARBETAR (KOMMUNICERAR) 

med till exempel … 

 Verksamheter inom samma 

socialförvaltning? 

 Verksamheter i samma 

kommun? 

 Verksamheter utanför 

kommunen? 

 

Finns det ett samarbete med andra 

verksamheter som inte styrs av metoder, 

manualer etc? 

 

 Finns det fastskrivna rutiner 

för det samarbete? 

 Hur har det samarbete 

utvecklats? 

  



 

IV 
 

6 Faktorer som främjar 

eller motverkar 

kommunikation och 

integrering mellan 

organisationer inom 

organisatoriska fältet 

Frågan riktar sig på 

intervjupersonens 

individuella 

upplevelser. 

Hur uppfattar du att samverkan fungera 

mellan xy (verksamheten) och andra 

verksamheter? 

 

 Formell samverkan utifrån 

rutiner etc 

 Informell samverkan 

 Hur ser cheferna på 

samverkan? 

 

7 Avslut  Glömde jag att fråga efter något som är 

viktigt för dig att berätta? 

8 Leder ut ur 

intervjusituationen 

 Vad ska du göra nu efter vi har klara med 

intervjun? 

9 Tack   

 

 

  



 

V 
 

Bilaga 2: Informationsbrev 

 

Studie ”Samverkan mellan verksamheter inom socialtjänsten” 

Hej! 

Tack för ditt intresse för studien om samverkan mellan verksamheter inom socialtjänsten. Detta brev 

ger dig information om studien enligt Vetenskapsrådets fyra forskningsprinciper
12

. 

Informationskravet 

Jag heter Karsten Mohapatra, är utbildad socionom och har varit yrkesverksam i Tyskland och Sverige 

sedan 20 år tillbaka. Parallellt till mitt arbete i en socialförvaltning har jag läst socialt arbete på 

avancerad nivå vid Ersta Sköndals Högskola. Under våren 2015 kommer jag att skriva mitt 

magisterarbete och studien är en del i det. 

Nyttjandekravet 

Syfte med studien är att belysa de organisatoriska faktorer som påverka samverkan mellan olika 

verksamheter inom en socialförvaltning. I fokus står således de organisatoriska ramar och 

förutsättningar och inte det konkreta samarbetet mellan olika personer i förvaltningen. Jag är till 

exempel intresserad av hur du uppfattar att samverkansrutiner eller kommunikationsstrukturer 

påverkar dig i dina möjligheter för samverkan. På så sätt kan intervjun och hela studien bidra till en 

ökad förståelse för vilka främjande faktorer för samverkan det finns inom en socialförvaltning. En 

förståelse som in sin följd kan leda till en bättre behandling och vård för den enskilda som har behov 

av socialförvaltningens insatser.  

Konfidentialitetskravet 

Deltagandet i studien innebär att en intervju på cirka 60 minuter kommer att genomföras och att 

intervjun kommer att spelas in. Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt vilket betyder att 

intervjuerna kommer att avidentifieras och behandlas i enlighet med Vetenskapsrådet 

konfidentialitetskrav. Din medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas.  

  

                                                      
12 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 



 

VI 
 

 

Samtyckeskrav 

I början av intervjun kommer jag fråga dig om du samtycker till medverkan i studien utifrån 

informationen du har fått.  

Kontakta mig gärna om du vill mer information om studien eller vill ställa andra frågor om intervjun!  

 

Hälsningar, 

Karsten Mohapatra 

  

   

Handledare: Lars Oscarsson, Ersta Sköndal Högskola i Stockholm 

 

 


